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1 Οικονομία Ισραήλ 

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας Ισραήλ 
 

Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα  με πληθυσμό 9,2 εκ. κατοίκων1 (8,7 το 2018) και η πυκνότητα στην γεωγραφική 

έκταση που διαβιούν (περίπου 21.640 τετρ. χλμ.), είναι 400 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλμ. Το 1955 ο 

πληθυσμός ήταν 1,7 εκ. κάτοικοι. Το 79% είναι εβραίοι και το 21% άραβες. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του 

πληθυσμού ανήλθε σε 1,9%, που συγκαταλέγεται στους 5 υψηλότερους των κρατών του ΟΗΕ. Ο μέσος όρος 

γεννήσεων ανέρχεται σε 3 παιδιά, ενώ το 1954 ήταν 4,28. Το 2019 εντάχθηκαν στον πληθυσμό που κατοικεί στο 

Ισραήλ 10.000 μετανάστες, ενώ το 2020 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 17.000, κυρίως από την Αιθιοπία. Ο ρυθμός 

έχει μειωθεί αρκετά αν συγκριθεί με τα 41.899 το 1955 και τις 90.333 το 1995 που ήταν ο υψηλότερος αριθμός 

διαχρονικά. Το 2020 προβλέπεται ότι θα ενταχθούν άλλοι 10.000 μετανάστες στον πληθυσμό. Το 92% των 

κατοίκουν διαμένουν σε αστικά κέντρα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 30,5 έτη, αρκετά ανεβασμένος σε σχέση με 

τα 24,6 που ήταν το 1955. Το Ισραήλ βρίσκεται στην 100 θέση ανάμεσα σε 236 χώρες της κατάταξης των 

Ηνωμένων Εθνών ανάλογα με τον πληθυσμό τους.  

Το 2019 το ΑΕΠ αυξήθηκε 3.3% σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της  χώρας, ενώ το 2020 καταγράφηκε η 

σημαντικότερη μείωση ιστορικά κατά 10,3%, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2019 

ανήλθε στα 43.232 $ (αύξηση 3.1% σε σχέση με το 2018). Το 2020 το ΑΕΠ κατέγραψε πτώση 17% καθώς τόσο η 

μέιωση του ΑΕΠ ένεκα της πανδημίας, όσο και η αύξηση του πληθυσμού οδήγησαν το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 

επίπεδο των 36.923$. 

Η ανασκόπηση των μακροπρόθεσμων οικονομικών τάσεων από το 2015 αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ βελτίωσε 

εντυπωσιακά τις επιδόσεις του κατά τα έτη 1984 -2014 σε μια σειρά σημαντικών οικονομικών δεικτών και 

επιχειρησιακών παραμέτρων. Για παράδειγμα, το Ισραήλ διπλασίασε τον πληθυσμό του κατά την περίοδο αυτή 

(από 4,1 εκατ. σε 8,2 εκατ.), αύξησε το ΑΕΠ κατά 920%, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 414%, τα συναλλαγματικά 

αποθέματα κατά 2,866%, ενώ ταυτόχρονα μείωσε το δημόσιο χρέος (ως ποσοστό ΑΕΠ) κατά 76%. Το δημόσιο 

έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε επίσης κατά την περίοδο αυτή, από 17% το 1984 σε 3% το 2014. Οι 

δαπάνες ασφαλείας (άμυνα και αστική υποστήριξη) ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν επίσης κατά 75%, το 

δημόσιο έλλειμμα κατά 82%, η φορολογική επιβάρυνση κατά 30% , και η αμερικανική βοήθεια (πάλι ως 

ποσοστό του ΑΕΠ) κατά 90%. Πρόκειται για πρωτοφανή επιτεύγματα, σε σύγκριση με άλλες δυτικές χώρες και 

τα άλλα μέλη του ΟΟΣΑ του Ισραήλ. 

Αυτές οι σημαντικότατες αλλαγές, που είναι ευανάγνωστες από όλους τους παρατηρητές της ισραηλινής 

οικονομίας, συναπαντούν και άλλες στατιστικές επιβεβαίωσης από τον κυβερνητικό τομέα. Η συμβολή του 

κυβερνητικού τομέα στην εθνική οικονομία μειώθηκε μέσα σε τρείς δεκαετίες κατά 42% (από 75% το 1984 σε 

43% το 2014), ο πληθωρισμός έπεσε από 450% σε 1% (μείωση 99%), το τραπεζικό επιτόκιο μειώθηκε επίσης 

κατά 99% (από 770% σε 5%) και ο κυβερνητικός έλεγχος της κεφαλαιαγοράς μειώθηκε κατά 68%. Όλα αυτά 

είναι καρπός του οικονομικού σχεδίου σταθεροποίησης του 1985, το οποίο έβαλε το Ισραήλ σε τροχιά 

ανάπτυξης, χαμηλό πληθωρισμό και μείωση του ελλείμματος. 

Το άλμα στο ισραηλινό εθνικό προϊόν από τις αρχές του αιώνα δεν είναι τίποτα λιγότερο από εκπληκτικό - από 

500 δις. σέκελ το 2000, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of Israel, σε άνω του των 750 δις. σέκελ το 2015 και 1 τρις 
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το 2016. Το Ισραήλ οφείλει αυτήν την εντυπωσιακή ανάπτυξη σε μεγάλιο βαθμό στα επιτεύγματα της 

βιομηχανίας τεχνολογίας, η οποία γνώρισε μια σειρά επιτυχημένων εξαγορών των νεοφυών επιχειρήσεων  και 

προκλήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό ρεύμα ξένων επενδύσεων. 

Επιπλέον, οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια κατά 860%, με τις εξαγωγές υψηλής 

τεχνολογίας να αυξάνονται κατά το απίθανο ποσοστό 3700%. Κατά το διάστημα αυτό, το Ισραήλ κατάφερε 

επίσης να δημιουργήσει δικές του παραγωγικές μονάδες ενέργειας μέχρι του σημείου να καταφέρει το 2018 

ώστε το 38% των συνολικών αναγκών ενέργειας να παράγεται εγχωρίως (έναντι 0% το 1984), προσδίδοντας έτσι 

στη χώρα σταδιακά ενεργειακή ανεξαρτησία. Τα επιτεύγματα του Ισραήλ στην τεχνολογία διαχείρισης των 

υδάτων ήταν επίσης εντυπωσιακά, με δημιουργία εργοστασίων αφαλάτωσης μετά από τρεις δεκαετίες, 

φτάνοντας στην διαχείριση του  41% των συνολικών υδάτινων πόρων της χώρας. 

Το Ισραήλ σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο και στον εκπαιδευτικό τομέα - και αυτά τα επιτεύγματα είναι επίσης 

ευθυγραμμισμένα με την πρόοδο της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο αριθμός των φοιτητών πανεπιστημίων 

αυξήθηκε κατά 378%, ενώ οι εθνικές δαπάνες για R&D, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκαν κατά 225% από το 

2000 μέχρι το 2015. 

 

1.1.1 Η δομή της οικονομίας 

 

Τα έτη 2014-2019, η σωρευτική ανάπτυξη του Ισραήλ έφτασε το 27% - το δεύτερο υψηλότερο σε όλες τις 34 

χώρες του ΟΟΣΑ. Αν και το Ισραήλ δεν παρέμεινε απολύτως αλώβητο στην κρίση του 2008, συμπεριφέρθηκε 

καλύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ σε όλες τις παραμέτρους που μπορούσαν να μετρήσουν: τον λόγος 

χρέους / ΑΕΠ, το έλλειμμα του προϋπολογισμού, το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, την αύξηση του ΑΕΠ ανά 

κάτοικο και άλλες. 

Επιπλέον, η ευελιξία των ισραηλινών εξαγωγών - που συνίστανται κυρίως από χιλιάδες εταιρείες που 

ειδικεύονται σε πρωτόλειες δράσεις (niche) - και τους τομεακούς και υποτομεακούς διανομείς, σημαίνει ότι η 

οικονομία είναι πιο ικανή να αντιμετωπίσει την παγκόσμια επιβράδυνση. Ο λόγος εξαγωγών /ΑΕΠ είναι ένας 

από τους υψηλότερους στον δυτικό κόσμο (περισσότερο από το 30% του ΑΕΠ) και σε αντίθεση με πολλές άλλες 

χώρες, δεν βασίζεται σε εμπορεύματα που ενδέχεται να αποδυναμωθούν και να εξασθενίσουν τον οικονομικό 

κίνδυνο μιας χώρας. Το βασικότερο ποσοστό εν προκειμένω αφορά την υψηλή τεχνολογία και την νεοφυή 

επιχειρηματικότητα, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δομής της ισραηλινής οικονομίας.  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και στον ίδιο βαθμό την 

αντανακλούν. Το 2015 υπήρχαν 86 ισραηλινές εταιρείες που διαπραγματεύονταν στο NASDAQ, περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός των ΗΠΑ και της Κίνας. Το 2020 οι εταιρείες αυτές ανήλθαν σε 109. Για 

περισσότερες από 300 κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες, το Ισραήλ είναι ο προορισμός επιλογής για κέντρα 

έρευνας και ανάπτυξης και σύμφωνα με την Wall Street Journal από το 2015 το Τελ Αβίβ έχει κατακτήσει την την 

τρίτη θέση από τις 12 σημαντικότερες διεθνείς πόλεις στον κόσμο που ασχολούνται με την ανάπτυξη προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας, μετά το Austin, το San Francisco και πριν από τη New York, τη Στοκχόλμη, το Λονδίνο, τη 

Σιγκαπούρη και άλλες. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Wall Street Journal το Ισραήλ είναι το 

δεύτερο πιο υψηλά μορφωμένο έθνος στον κόσμο (ο Καναδάς και η Ιαπωνία είναι ο πρώτος και ο τρίτος, 

αντίστοιχα), γεγονός που δικαιολογεί την ταχύτατη ανάπτυξη της χώρας και τη δυναμική παρουσία της σε 

κλάδους που απαιτείται υψηλή γνώση. 
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- Επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική κατάσταση της χώρας 

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σοβαρά την κοινωνία και την οικονομία του Ισραήλ. Ενώ η ισχυρή ανάπτυξη 

του Ισραήλ και τα μεγάλα αποθέματα πριν από την κρίση σημαίνουν ότι το Ισραήλ εισήλθε στην κρίση με 

σχετικά χαμηλά τρωτά σημεία, το πραγματικό ΑΕγχΠ συρρικνώθηκε κατά 3% (σε ετήσια βάση) στα τρία πρώτα 

τρίμηνα του 2020. Η κλίμακα της εξάπλωσης του COVID-19 απαιτούσε αυστηρό περιορισμό και μέτρα 

μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων τριών εθνικών αποκλεισμών. Ωστόσο, η οικονομική συρρίκνωση ήταν 

μικρότερη από ό, τι σε άλλες προηγμένες οικονομίες εν μέρει λόγω της ανθεκτικότητας της ισραηλινής 

οικονομίας, υποστηριζόμενη από τον μεγάλο τομέα της υψηλής τεχνολογίας. 

Οι αρχές εισήγαγαν πολιτικές για τον περιορισμό της οικονομικής επιρροής της πανδημίας. Στο δημοσιονομικό 

μέτωπο, εγκρίθηκε από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο δημοσιονομικό πακέτο ύψους 10% του ΑΕΠ για το 2020. Το 

πακέτο περιελάμβανε εκτεταμένη χρηματοδότηση για την υγεία, παροχές για ανέργους και υπαλλήλους, 

επιχορηγήσεις για τους αυτοαπασχολουμένους, επιχορηγήσεις και εγγυήσεις δανείων για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Η απάντηση της Κεντρικής Τράπεζας περιελάμβανε μέτρα για τη διευκόλυνση των 

χρηματοοικονομικών συνθηκών, την παροχή ρευστότητας και την ευκολία πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των ΜΜΕ. Οι μακροπροληπτικές και 

εποπτικές απαιτήσεις μειώθηκαν επίσης, επιτρέποντας στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα αποθέματα 

κεφαλαίου και ρευστότητας για την υποστήριξη της οικονομίας. 

Το ΔΝΤ επαίνεσε σε έκθεσή του την Ισραηλινή Κυβέρνηση για την κατάλληλη, ταχεία και σημαντική νομισματική 

και δημοσιονομική στήριξη ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, η οποία βοήθησε ώστε να γίνει πιο ήπιος ο  

αντίκτυπος στη χώρα. Χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για πρόωρο εμβολιασμό ευρείας 

διάδοσης, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάρρωση. Προχωρώντας προς τα εμπρός, καθώς οι 

αβεβαιότητες παραμένουν υψηλές, οι διευθυντές είδαν την αξία σε συνεχιζόμενες υποστηρικτικές πολιτικές, 

καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της οικονομίας. 

Οι Διευθυντές του ΔΝΤ συμφώνησαν ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική και 

σταδιακά να γίνει πιο στοχευμένη. Η έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού για το 2021 θα βοηθούσε στην 

προτεραιότητα των δαπανών, στη θέση της οικονομίας για ανάπτυξη και στη μείωση της οικονομικής 

αβεβαιότητας που σχετίζεται με την πανδημία. Συμφώνησαν ότι, καθώς οι πληθωριστικές τάσεις με την πρόοδο 

του χρόνου προσεγγίζουν τον τεθέντα στόχο , οι παρέμβασεις με εισροές συναλλάγματος θα πρέπει να πάψουν 

να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη διαχείριση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και να περιορισθούν 

στην αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών της αγοράς. 

Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ σημείωσαν ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα του Ισραήλ είναι καλά 

προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της πανδημίας. Τα κεφάλαια των τραπεζών παραμένουν 

υψηλά, με σημαντική ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων κρίσεων. Ωστόσο, τόνισαν ότι, εκτός και εάν 

υλοποιηθούν οι αρνητικοί κίνδυνοι, το ελάχιστο ρυθμιστικό κεφάλαιο δεν πρέπει να μειωθεί περαιτέρω και ότι 

τα διαρθρωτικά αποθέματα θα πρέπει τελικά να αποκατασταθούν. Σημείωσαν επίσης ότι ο αποτελεσματικός 

χειρισμός μιας πιθανής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συμβάλει στον περιορισμό του 

υπερβάλλοντος χρέους και στην τόνωση της ανακατανομής του κεφαλαίου. 

Στα συμπεράσματα τονίσθηκε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση 

αρνητικών δεδομένων που προυπήρχαν ως τάσεις της οικονομίας πριν από το COVID, συμπεριλαμβανομένης 

της χαμηλής παραγωγικότητας και της υψηλής ανισότητας. Καλύτερα χρηματοδοτούμενες πολιτικές 
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ενεργοποίησης της εργασίας, ψηφιοποίηση και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν στην ενίσχυση 

των ουσιαστικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση, οι οποίοι επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την 

πανδημία. Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές ενθάρρυναν επίσης την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων 

διακυβέρνησης, ιδίως στις προμήθειες και στο AML / CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of 

Terrorism ). 

Η έκθεση δείχνει ότι το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών στο Ισραήλ, όπως μετράται από το μέσο εισόδημα, 

μειώθηκε κατά 22,7% το 2020. Τα κύρια θύματα κατά την περίοδο του κοροναϊού ήταν, ωστόσο, η μεσαία τάξη 

(δεκαδικά ψηφία 4-7). Η κατάσταση του χαμηλότερου 10% βελτιώθηκε στην πραγματικότητα, χάρη στην 

κρατική βοήθεια. 

Η οικονομία του Ισραήλ αποδείχθηκε από τις λιγότερο πληγείσες κατά την πανδημία Covid-19 σε σύγκριση με 

άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Μόνον η Ιρλανδία και η Νορβηγία σημείωσαν πέρυσι, αύξηση 8,1% και συρρίκνωση 

0,1% αντίστοιχα. Και το Ισραήλ και η Νότια Κορέα μειώθηκαν κατά 1,1%, η Σουηδία κατά 2,7%, οι ΗΠΑ κατά 

2,8% και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 8,6%. 

Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ισραήλ αυξήθηκε στα 151,3 δις σέκελ (38 

δις €) καταλήγοντας στο 13% για ολόκληρο το 2020. 

Μόνο τον Νοέμβριο 2020, το Υπουργείο Οικονομικών δαπάνησε 8,2 δις σέκελ (2,1 δις €) για βοήθεια που 

σχετίζεται με την πανδημία, λίγο περισσότερο από ό,τι τους δύο προηγούμενους μήνες (7,8 δις σέκελ τον 

Οκτώβριο και 7,5 δις σέκελ τον Σεπτέμβριο). Ωστόσο, για το 2020 συνολικά, το Υπουργείο επρόκειτο να 

κατευθύνει συνολικά περίπου 82 δις σέκελ (20,6 δις €) μέσω των προγραμμάτων αρωγής και στήριξης της 

οικονομίας. 

Το γεγονός ότι αυτή η σημαντική δημοσιονομική διεύρυνση δεν επέφερε τελικώς ουσιαστική επιβάρυνση στους 

ρυθμούς ανάπτυξης της ισραηλινής οικονομίας εκτιμάται ότι οφείλεται στην αύξηση εσόδων από εξαγωγές 

φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο 2020 και στην εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους που ξεπέρασαν τα 

8,3 δις δολ., νέο υψηλό επίπεδο, στον τομέα καινοτόμων επιχειρήσεων, που αποδείχθηκαν ο ισχυρός μοχλός 

ανάπτυξης της ισραηλινής οικονομίας για το κρίσιμο, ένεκα της αναστολής λειτουργίας της οικονομίας στο 

μεγαλύτερο διάστημα, 2020.   

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Ισραήλ 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ εκ. $ 310.01 300.47 319.37 353.26 364.64 376.12 339.70 

Μεταβολή ΑΕΠ 3.9% 2.6% 4.0% 3.5% 3.2% 3.3% -10,1% 
% Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 37.750 35.869 37.382 40.560 41.900 43.232 36.923 

Ανεργία 5.9 % 5.2% 4.8% 4.2% 4.00% 3.7% 14% 

Πληθωρισμός -0.2% -1.0% -0.2% 0.4% 1.00% 0.8% -0,6% 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -2.7% -1.6% -1.9% -1.9% -3.80% -4.7% -9,2 

Πρωτογενές ισοζύγιο (% ΑΕΠ) -2% -1.2% -1.3% -1% -2.8% -3.1% -4,3 
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 65.8% 63.7% 62.0% 60.5% 61.0% 60,5% 76,5 

Εξωτερικό χρέος 83,218$ 85,917$ 87,128$ 88,642$ 93,796$ 98,329$ 98,6$ 

Εξωτερικό χρέος % ΑΕΠ 26.8 28.5 27.8 25.1 25.7 26,1 29,1 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) 0.96 1.13 0.94 0.508 0.75 1.04 3,5 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (δις δολ.) 3 3,486 3,021 1,795 2,764 3,932 13,6 

Συναλλαγματική ισοτιμία (€/ΝΙS) 4.75 4.3 4.25 4.06 4.24 3.99  
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Βασικό επιτόκιο 1.6% 1.6% 1.6% 1.61% 1.75% 1.75% 1.75% 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα σε δις $ 86.1 90.6 98.4 113.0 120.60 122,383  173,2 

Πηγές: Central Bureau of Statistics  – Eπεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Το ονομαστικό ΑΕΠ πριν την επέλευση της πανδημίας είχε εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει σε 383 δις $ και τελικώς 

μειώθηκε και σε σχέση με το 2019. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να είναι πλεονασματικό και σε 

ονομαστικές τιμές ανήλθε στα $ 11 δις (2,8% του ΑΕΠ) έναντι $ 10,1δις το 2017. Σημειώνεται ότι το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σταθερά  πλεονασματικό, από το 2003, με αυξητικές τάσεις, γεγονός που 

αντανακλά την σταθερή αναπτυξιακή ροπή της οικονομίας του Ισραήλ. 

Η οικονομία του Ισραήλ κατατάσσεται σταθερά στις αναπτυγμένες χώρες από το 2007 και  αξιολογείται και για 

το 2020 ως «Α1» από την Moody’s, ως ΑΑ- από την S&P και ως  Α+ από την Fitch. Στον Οδηγό «Εasy Doing 

Business Index» της Παγκόσμιας Τράπεζας γαι το 2019, το Ισραήλ ανέβηκε 5 θέσεις και από την 54η θέση,  το 

2018, κατέλαβε την 49η θέση. Η πορεία αυτή συνεχίσθηκε και για το 2020 καθώς το Ισραήλ κατατάχθηκε στην 

35η θέση.  

Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη μέχρι το 2019 (4,4 εκ. τουρίστες) που σε σχέση με το 2017 απέφερε αύξηση 

14,4% στις ροές τουριστών γνώρισε ραγδαία μείωση το 2020, η οποία μάλιστα έφερε τον κλάδο τουρισμού στην 

πρώτη θέση των κλάδων της οικονομίας που υπέστησαν την μεγαλύτερη ζημία. Παρά τη σημαντική ενίσχυση 

από τον κρατικό προϋπολογισμό των επιχειρήσεων του κλάδου,που έφτασε και στο 60% του κύκλου εργασιών 

της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, η κατάσταση δεν φαίνεται να προοινίζεται θετική κυρίως για τα θέρετρα 

στην περιοχή του Ειλάτ και της Μαύρης Θάλασσας.  

Ο πληθωρισμός από 1% έπεσε το 2019 στο 0,8%. Η μικρή διολίσθηση οφείλεται σε προσπάθεια συγκράτησης 

καθώς από -1% το 2015 ανήλθε σε 1% το 2019, γεγονός που δημιούργησε αντιδράσεις στους μισθωτούς που 

είδαν το κόστος ζωής να αυξάνει ραγδαία και σε ρυθμούς πέραν της αύξησης των εισοδημάτων τους. Η 

προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας με επιδομάτα και πακέτα στήριξης εν μέσω του κορωνοιού οδήγησε σε 

επίπεδα αποπληθωρισμού -0,5%. 

Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας 3,7%, από τα χαμηλότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών, εκτιμάται, τελικώς 

ως καθεστώς πλήρους απασχόλησης. O τομέας της Τεχνολογίας οδήγησε σε αύξηση του μέσου μισθού κατά 

9,5% από τον Φεβρουάριο του 2017 καθώς ανήλθε περίπου στα 4.200 ευρώ τον Νοέμβριο 2019, με αντίστοιχη 

πορεία και το 2020, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε ροή στελχών εκτός Ισραήλ κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Κατά το 2020 η ανεργία έφθασε και στο επίπεδο του 22,7%, καθώς η αναγκαστική θέση σε αργία για 

μεγάλο αριθμό απασχολουμένων την περίοδο που είχε επιβληθεί, λόγω της πανδημίας, η αναστολή λειτουργία 

έως και του 80% του ιδιωτικού τομέα επέφερε αναπόδραστα την αύξηση του αριθμού των ανέργων σε αριθμό 

937.000. Ωστόσο η πανδημία ανέτρεψε αυτό το κεκτημένο της ισραηλινής οικονομίας εκτοξεύοντας τον μήνα 

Μάιο 2020 την ανεργία σε επίπεδο 23%. Η αποκλιμάκωση όμως ήταν τάχιστη και οδήγησε σε επίπεδα 12% τον 

Σεπτέμβριο 2020 και μάλιστα με πτωτικές τάσεις καθώς ολοένα και περισσότερη σε αναγκαστική αργία 

ευρισκόμενοι εργαζόμενοι επανερχόντουσαν στην εργασία τους, με την ενίσχυση του κράτους σε επιχειρήσεις. 

Τελικώς το 2020 εμφανίζεται να κλείνει με ανεργία ύψους 14% που τελικά είναι και η σημαντικότερη 

μακροοικονομική επίπτωση που επέφερε η πανδημία στην οικονομία του Ισραήλ. 

Η μείωση της ανεργίας ήταν ένα στοίχημα όλων των κυβερνήσεων που επικεντρωνόταν τόσο στον Εβραϊκό, όσο 

και στον Αραβικό πληθυσμό της χώρας. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων αποσκοπούσε στην μείωση των 

ανισοτήτων. Παρά ταύτα, η συμμετοχή  των Ορθόδοξων-Εβραίων ανδρών και των  γυναικών Αραβικής 

καταγωγής στο εργατικό δυναμικό παραμένει πολύ χαμηλή, σε συνδυασμό δε, με τα υψηλά ποσοστά 
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γεννητικότητας  το ποσοστό της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων παρέμεινε το υψηλότερο  μεταξύ των 

χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα δε, με τον ΟΟΣΑ, στο Ισραήλ υπάρχουν 1.809.000 φτωχοί που αντιστοιχούν 

σε 463.000 φτωχές οικογένειες, από τους οποίους 863.000 είναι παιδιά.  

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κυβέρνησης η ενσωμάτωση και επιμόρφωση τόσο των Υπερ-

ορθόδοξων Εβραίων (Haredim), όσο και της αραβικής-παλαιστινιακής μειονότητας. Αμφότερες οι πληθυσμιακές 

ομάδες αυτές έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας κυρίως από επιλογή 

καθώς λαμβάνουν πολλά επιδόματα, τα οποία ολοένα και περισσότερο από τις κυρίαρχες πολιτικές παρατάξεις 

και από την κοινωνία θεωρούνται ως υπερβολικά. Επιπροσθέτως και στις δυο αυτές περιπτώσεις δεν επιζητείται 

εισαγωγή σε εκπαιδευτική διαδικασία πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά ειδικώς για τους Υπερ-ορθοδόξους 

Εβραίους επιλέγονται Εκκλησιαστικά Ιδρύματα που δεν έχουν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και πολύ 

περισσότερο προσόντων για απασχόληση στους αναπτυσσόμενους κλάδους της ισραηλινής οικονομίας. Το 

ποσοστό φτώχειας ανέρχεται σε 47% στους πληθυσμούς των υπερ-ορθόδοξων Εβραίων και 54 % στους Άραβες. 

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να μειώσει κάποια από τα κρατικά επιδόματα, προκειμένου να τους 

παρακινήσει να ενταχθούν στο παραγωγικό δυναμικό, δεν έχει αποδώσει, μέχρι στιγμής, καθώς το κόμμα των 

Υπερ-Ορθόδοξων εξακολουθεί να συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό και ασκεί πιέσεις προς την 

κατεύθυνση της μη-μείωσης των επιδομάτων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η απασχόληση των Υπερ-

Ορθόδοξων, το 2017, μειώθηκε από το 51,6% το 2016 στο 50,3%, ενώ για το 2019. 

  Ακαθάριστο έλλειμμα γενικής κυβέρνησης % ΑΕΠ 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ισραήλ 67.1 66.1 64.1 62.3 60.9 61.5 60.5 76,5 

Ελλάδα 178.0 180.2 178.8 183.5 181.8 188.1 175.4 205 

Μ.Ο. ΟΟΣΑ 77.1 77.5 77.7 77.1 75.1 73.8 74.2 
 

83,8 

Μ.Ο. ΕΕ 74.7 74.9 72.9 71.7 69.3 67.8 66.1 72.9 

                   Πηγές: OECD, EUROSTAT, Central Bureau of Statistics of Israel 

 

  Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης % ΑΕΠ 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ισραήλ 40.4 38.9 38.0 38.0 39.4 39.7 39.9 43.4 

Ελλάδα 62.3 50.2 53.5 48.9 47.3 46.5 44.1 45.2 

Μ.Ο. ΟΟΣΑ 46.0 45.1 44.5 43.7 43.1 42.8 43.1 46.8 

Μ.Ο. ΕΕ 48.0 46.9 46.3 45.2 44.5 44.0 43.2 48.1 
                         Πηγές: OECD, EUROSTAT, Central Bureau of Statistics of Israel 

Το κύριο εργαλείο της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας του Ισραήλ, το οποίο καθορίζεται από τη 

Νομισματική Επιτροπή, είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Μεταξύ του Μαρτίου του 2015 και του Νοεμβρίου 

του 2018, η Τράπεζα του Ισραήλ εγκατέλειψε τα επίπεδα επιτοκίου που ήταν κοντά στο μηδέν ( Μάρτιο στο 

0,1%) και το Νοέμβριο του 2018 αύξησε το επιτόκιο στο 0,25 Το ισραηλινό νόμισμα εξακολουθεί εν μέσω της 

ενδημούσας διεθνούς οικονομικής κρίσης, ένεκα της πανδημίας, να αποδεικνύει την ισχυρή του θέση (βλ. σχετ. 

έγγραφό μας) η οποία προφανώς ενισχύεται από τα ολοένα και θετικότερα αποτελέσματα της ισραηλινής 

οικονομίας, η οποία εμφανίζεται να έχει ολοένα και λιγότερες απώλειες στην παρούσα συγκυρία. 
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Η ενίσχυση του ισραηλινού νομίσματος (σέκελ) έναντι του δολαρίου κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα 

(τουλάχιστον από το 2008). Το γεγονός ότι η Τράπεζα του Ισραήλ δεν μετέβαλλε την πολιτική της το 2020 για να 

ανακόψει την ενίσχυση του σεκέλ καταδεικνύει ότι η Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι τα κέρδη του σεκέλ είναι 

δικαιολογημένα και δεν επηρεάζονται από κερδοσκοπικές δυνάμεις. 

Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ έθεσε στις 23 Νοεμβρίου 2020 το αντιπροσωπευτικό επιτόκιο σεκελ-δολαρίου 

κάτω από 0,149% στα 3,339 NIS / $ - ένα επίπεδο που δεν έχει ξανατεθεί από τον Ιούλιο του 2008, περίοδος λίγο 

πριν από την κορυφή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και το επιτόκιο παρέμεινε εκεί μόνο για μια 

σύντομη περίοδο. Πριν από αυτή την περίοδο, θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στις αρχές του 1997 για να 

εντοπίσει αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου σεκέλ. 

Ο σημερινός διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ καθηγητής Amir Yaron υιοθέτησε μια δυναμική 

προσέγγιση που περιορίζεται σε παρεμβάσεις μόνον σε συνθήκες που δείχνουν ότι το σεκέλ έχει ξεπεράσει τη 

πραγματική αξία του στις αγορές. Το γεγονός ότι η Τράπεζα του Ισραήλ δεν έχει ακόμη επίσημα εκφραστεί για 

το ζήτημα δείχνει ότι δεν ανησυχεί αδικαιολόγητα για την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του σεκέλ. Στην 

ισραηλινή και διεθνή αγορά συναλλάγματος υφίστανται οι ισχυρότερες ενδείξεις ότι δεν γίνεται αισθητή καμία 

εξαιρετική παρέμβαση εκ μέρους της Τράπεζας του Ισραήλ. Από τις αρχές του 2020, η Τράπεζα του Ισραήλ 

αγόρασε 15 δις δολ. σε ξένο νόμισμα, ένα σχετικά μεγάλο ποσό, αλλά οι ειδικοί στην αγορά δεν έχουν 

παρατηρήσει εξαιρετικές συναλλαγές τις τελευταίες ημέρες. 

Παράλληλα τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία του Ισραήλ υποστηρίζουν την πορεία ενός ισχυρού σεκέλ. Το 

διαρθρωτικό πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών είναι σταθερό. Η εισροή των άμεσων ξένων επενδύσεων στο 

Ισραήλ σημείωσε περαιτέρω αύξηση και το 2020 και ανήλθε σε υψηλό όλων των εποχών ειδικώς στον κλάδο 

καινοτομικών επιχειρήσεων και υψηλής τεχνολογίας. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές στο Ισραήλ μειώθηκαν 

λόγω της κρίσης (της αναστολής λειτουργίας της οικονομίας), της διακοπής του εξερχόμενου τουρισμού από το 

Ισραήλ και τη σημαντική πτώση σε διαδικτυακές αγορές από το εξωτερικό. 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα του Ισραήλ στα τέλη Νοεμβρίου του 2019 ανήλθαν σε νέο ιστορικό όλων των 

ετών ανερχόμενα σε ύψους 122,383 δισ. δολ. , αυξημένα κατά 1,022 δισ. δολ. σε σχέση με τα τέλη περασμένου 

Οκτωβρίου. Τα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν το 31,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του 

Ισραήλ.  

Τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη από τα συναλλαγματικά αποθεματικά υπερέβησαν τα έξοδα των λοιπών 

γνωστών εργαλείων νομισματικής πολιτικής. Η τάση αυτή ξεκίνησε να έχει διακριτά χαρακτηριστικά ήδη από τα 

τέλη του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης του επιτοκίου μεταξύ του Ισραήλ και των οικονομιών στις οποίες 

επενδύονται τα αποθεματικά και λόγω της αύξησης των κερδών από μετοχές σε άλλες χρηματαγορές ως 

αποτέλεσμα των ολοένα μεγαλύτερων εκροών άμεσων ξένων επενδύσεων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και 

ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες αποφέρουν πλέον σημαντικές εισροές στους ισραηλινούς επενδυτές και κατά 

συνέπεια αύξηση των συναλλαγματικών αποθεματικών. 

 
% Δημοσίου χρέους προς 

ΑΕΠ 
% εξωτερικού 

χρέους προς ΑΕΠ 

2020 73,1 22,1 

2019 60,5 26,1 

2018 60.9 26.4 

2017 60.5 24.2 

2016 62.0 27.3 

2015 63.8 28.8 
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2014 65.8 33.1 

2013 67.1 32.8 
                               Πηγή: Central Bureau of Statistics of Israel 

          Η διαρκής ανατίμηση του σέκελ έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των ισραηλινών εξαγωγών 

(υπηρεσιών και προϊόντων) περίπου 7% την τελευταία διετία με αποτέλεσμα να διατυπώνονται παράπονα από 

τους εγχώριους παραγωγούς για τη δυνατότητα διατήρησης τουλάχιστον συγκεκριμένων επιπέδων 

ανταγωνιστικότητας της ισραηλινής οικονομίας, η οποία επιφυλάσσει πλέον διαφορετικών ειδών ταχύτητες για 

τους εγχώριους παραγωγούς. Το Σέκελ ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 0,93%, σε σχέση με το δολάριο και  6,37% 

σε σχέση με το euro. Το σέκελ ανατιμήθηκε 21% την τελευταία 5ετία σε σχέση με το ευρώ ενώ την ίδια περίοδο 

το δολάριο σημείωσε πτώση 2,4%. Το ισχυρό Σεκέλ είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ΑΞΕ, του υψηλού 

πλεονάσματος του ισοζυγίου πληρωμών (2,9% του ΑΕΠ), της δυναμικής του ΦΑ καθώς και των μεγάλων 

αποθεμάτων σε ξένο νόμισμα της Τράπεζας του Ισραήλ. Η ισχυροποίηση του Σέκελ 3,5%, κατά τους πρώτους 

μήνες του 2019, συνεχίσθηκε και το 2020. Στα παραπάνω, προστίθενται και η έναρξη παραγωγής ΦΑ του 

κοιτάσματος «LEVIATHAN»,  στο τέλος του 2019.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται η οικονομία να ενισχυθεί 

περαιτέρω τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα,  αφενός της περαιτέρω επέκτασης της χρήσης του ΦΑ στην 

εσωτερική οικονομία, αφετέρου των εξαγωγών ΦΑ (έχουν υπογραφεί συμβόλαια με την Ιορδανία και την 

Αίγυπτο).  

Το ποσοστό των Ισραηλινών που δεν έλαβαν παρά τον ελάχιστο εγγυημένο μισθό ήταν 33,6% το 2017. Μόλις 

δύο χρόνια πριν, τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι το 30,8% των Ισραηλινών αποζημιωνόταν με τον ελάχιστο 

μισθό, αποδεικνύοντας ότι πολλές νέες θέσεις εργασίας δεν πλήρωναν τους εργαζομένους παρά με τον 

χαμηλότερο επίπεδο που μπορούσαν να απασχολήσουν μισθωτούς. Το 2019 εισήχθη σχετικός νόμος και 

εκτιμάται ότι το 2020 περίπου το 25% έλαβαν μονάχα τον εγγυημένο μισθό. 

Ενώ το μερίδιο των εργαζομένων που κερδίζουν ελάχιστο μισθό αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές, η μεγαλύτερη 

αύξηση κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου 2018-2020 ήταν στις περιοχές με επικρατούν τον αραβικό 

πληθυσμό. Στις κοινότητες haredi (εξαιρετικά ορθόδοξες), περίπου το 55% των εργαζομένων μισθοδοτείτο με 

τον ελάχιστο μισθό. Αντιστοίχως στις αραβικές περιοχές, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45%.  Το ποσοστό αυτό 

ανερχόταν σε 31% στις εβραϊκές κοινότητες μη υπερ-ορθοδόξων (haredi).  

Από το 2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων εισοδημάτων του 10% του απασχολούμενου πληθυσμού  

ανερχόταν σε 66.584 σέκελ (17.991 ευρώ). Το μηνιαίο εισόδημα αυτής της ανώτατης εισοδηματικής κατηγορίας 

των ισραηλινών νοικοικυριών ήταν, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας, 12 φορές 

υψηλότερο εκείνων που βρίσκονται στην κατώτατο επίπεδο καθώς ανερχόταν σε μόλις 5.501 σέκελ (1.485 

ευρώ). 

Η μεσαία τάξη του Ισραήλ,  έχει συρρικνωθεί περισσότερο από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, εκτός από την Εσθονία 

και τη Λιθουανία. Μόνο το 53,8% των ισραηλινών νοικοκυριών κατατάσσεται στη μεσαία τάξη. Το 2018, το 26% 

των νοικοκυριών είτε ζούσε σε επίπεδα φτώχειας, είτε πλησίον αυτού του ορίου. 

Άλλα αξιοσημείωτα σημεία που αφορούν την ισραηλινή οικονομία είναι μια διακριτή μισθολογική πυραμίδα 

αναλόγως της εθνοτικής καταγωγής και του φύλου. Οι άνδρες της πρώτης γενιάς Ashkenazi, οι οποίοι 

μετανάστευσαν πριν από το 1989, ξεπέρασαν το επίπεδο μισθών με μέσο όρο 18.772 ΝΗΚ το μήνα (5.057 ευρώ), 

ακολουθούμενοι από άνδρες δεύτερης γενιάς Ashkenazi με μισθό 16.383 ΝΗΚ (4.413 ευρώ) και άνδρες 

δεύτερης γενιάς Μizrahi με αντίστοιχες αποδοχές NIS 14.153 (3.812 ευρώ). Στο αντίθετο άκρο της μισθολογικής 
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πυραμίδας ήταν οι γυναίκες αραβικής καταγωγής με αποδοχές 5.722 σέκελ (1.541 ευρώ) και οι γυναίκες 

εβραϊκού θρησκέυματος και αιθιοπικής καταγωγής που κέρδισαν 5.619 σέκελ (1.513 σέκελ). 

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης ότι το 2018 μόνο το 47,2% των οικογενειακών νοικοκυριών με επικεφαλής 

μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους αποταμίευε για τη συνταξιοδότησή τους. Συνολικά το 20,7% των 

νοικοκυριών σε ολόκληρη τη χώρα δεν εξοικονομούσε για τη συνταξιοδότηση. Την ίδια χρονιά, το 44,7% των 

νοικοκυριών με επικεφαλής άτομα ηλικίας τουλάχιστον 67 ετών δεν είχαν συνταξιοδοτικά εισοδήματα. Τέλος, ο 

τελευταίος συντελεστής Gini - μέτρησης της ανισότητας - που δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλίσεων 

το 2018, έδειξε ότι η ανισότητα είχε πέσει στα 0.35559 - το χαμηλότερο σε δύο δεκαετίες. Το ποσοστό 

παραμένει υψηλότερο από την πλειοψηφία των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. 

Μεταβολή ισοτιμίας € και $ σε σχέση με σέκελ 

Ε Τ Ο Σ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ισοτιμία $/σέκελ 3.56 3.88 3.84 3.599 3.597 3.564 3,82 

% μεταβολής -1.12 8.24 -1.04 -6.69 -0.06 -0.93 6,7 

ισοτιμία €/σέκελ 4.75 4.3 4.25 4.06 4.24 3.99 4.22 

% μεταβολής -0,9 -10.1 -1.46 -4.66 4.34 -6.37 5.4 

 

Αντίθετα, η Κυβέρνηση, προχώρησε στην υιοθέτηση νόμων και πρακτικών που δυσκολεύουν και μερικές φορές 

αποτρέπουν τις εισαγωγές, ακυρώνοντας  κάθε προσπάθεια μεγαλύτερου ανοίγματος της αγοράς (νέοι κανόνες 

ως προς τις διατροφική σήμανση στις ετικέτες των τροφίμων, καλλυντικών, πιθανή απαγόρευση εισαγωγής 

ζώων, υποχρεωτική επαλήθευση και εγγραφή των τροφίμων, κατά την είσοδό τους στο Ισραήλ). 

Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία  στις περιοχές με μεγάλη ζήτηση στο 

σύνολο, όμως, ο αριθμός των πωλήσεων των κατοικιών μειώθηκε καθώς πολλοί επενδυτές αποχώρησαν από τις 

κατασκευές, κυρίως λόγω των μεγάλων φόρων που επέβαλε η κυβέρνηση στον κατασκευαστικό τομέα. Η τάση 

αυτή έγινε αισθητή, κυρίως στις περιοχές με χαμηλότερη ζήτηση. Στις τελευταίες, σημειώθηκε μείωση των 

τιμών ενώ στις περιοχές με υψηλή ζήτηση σημειώθηκε αύξηση. 

Το χρέος του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρηματικός τομέας) αυξήθηκε κατά 6,7% το 2019 σε σχέση 

με 6,0% το 2018, κυρίως λόγω του αυξημένου χρέους του επιχειρηματικού τομέα και του αυξημένου χρέους των 

κατοικιών. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ του τομέα των επιχειρήσεων σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, μετά 

από μια σημαντική πτωτική τάση από το 2008. Ο λόγος μειώθηκε από 93% το 2008 σε περίπου 69% μεταξύ 2015 

και 2018 και 57% το 2019 σχετικά χαμηλό ποσοστό διεθνώς. Η μείωση του ποσοστού του χρέους του 

επιχειρηματικού τομέα από το 2008 εξηγείται, μεταξύ άλλων, από τη μείωση της προσφοράς τραπεζικών 

πιστώσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις (ενόψει μεταξύ άλλων και των ρυθμιστικών αλλαγών), διαρθρωτικές 

αλλαγές στη βιομηχανική σύνθεση της οικονομίας ( αύξηση του βάρους των εταιρειών εμπορίου και υπηρεσιών 

και μείωση του βάρους των βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων), μείωση της επέκτασης των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον νόμο περί συγκεντρώσεων και αύξηση των εσωτερικών πηγών 

χρηματοδότησης. Η σχετικά υψηλή ανάπτυξη το ποσοστό του χρέους του επιχειρηματικού τομέα το 2019 (6,9%) 

και το 2018 (6,8%) ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης σε εταιρείες στον κλάδο των 

κατασκευών, ενόψει των κανονιστικών επιφυλάξεων που επέτρεψαν την αύξηση της τραπεζικής πίστωσης στη 

βιομηχανία. Από την πλευρά της ζήτησης, η μείωση του αριθμού των νέων πωλήσεων κατοικιών τα τελευταία 

χρόνια αύξησε την ανάγκη των κατασκευαστικών εταιρειών να αποκτήσουν εξωτερική χρηματοδότηση και η  

ζήτηση για δάνεια  για την αγορά γης αυξήθηκε. 
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Το χρέος των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4,9% το 2019, παρόμοιο με το ρυθμό ανάπτυξής του το 2018 και το 

2017 και ελαφρώς χαμηλότερο από το υψηλό ποσοστό των προηγούμενων ετών μέχρι το 2011 που ήταν 7,1%. 

Το χρέος των νοικοκυριών αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, υποστηριζόμενο από τη 

διευκόλυνση της νομισματικής πολιτικής, αλλά το μερίδιό του στο ΑΕΠ είναι από τα χαμηλότερα διεθνώς. Η 

αναλογία των πιστώσεων που έλαβαν τα νοικοκυριά άλλαξε το 2018, καθώς ο ρυθμός αύξησης της μη 

στεγαστικής πίστης υποχώρησε αισθητά, ενώ ο ρυθμός αύξησης του χρέους των κατοικιών επιταχύνθηκε. Στο 

πλαίσιο αυτής της αλλαγής, υπήρχαν κανονιστικές επιφυλάξεις για τη στεγαστική πίστη που επέτρεψαν την 

ανάπτυξή της, παράλληλα με τα μέτρα για τον μετριασμό της αύξησης της μη στεγαστικής πίστης.  

 

Η ισραηλινή οικονομία και το 2020 απέδειξε ότι είναι ακραιφνώς «δυαδική» καθώς από τη μία ο τομέας της 

υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζει μια αλματώδη ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα αυτόνομο οικοσύστημα (κύρια 

γύρω από την πόλη του Τελ Αβιβ) σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, και από την άλλη οι παραδοσιακοί τομείς 

της οικονομίας σημειώνουν μεγάλη καθυστέρηση (τρόφιμα και βιομηχανική παραγωγή). Η πανδημία 

επιβεβαίωσε αυτό τον χαρκατηρισμό καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας σημείωσαν νέο υψηλό εισροών 

προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό που ανήλθε σε 8 δις $. 

Το Ισραήλ κατέλαβε την 8η θέση στον κατάλογο των πλέον ακριβότερων χωρών παγκοσμίως σύμφωνα με τον 

δείκτη που δημοσιεύει ετησίως το περιοδικό CEOWORLD. Το Ισραήλ κατατάσσεται πάνω από χώρες όπως η 

Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ (9), η Γαλλία (14), το Βέλγιο (18) και οι ΗΠΑ (20), οι οποίες έχουν χαμηλότερο 

κόστος ζωής. 

Οι βαθμολογίες βασίζονται σε πέντε σημαντικές μετρήσεις: το κόστος ζωής, το ενοίκιο, τα είδη παντοπωλείου, 

το φαγητό και την αγοραστική δύναμη. Το Ισραήλ σημείωσε μια εξαιρετικά υψηλή  βαθμολογία 81,15 μονάδων. 

Ως σημείο αναφοράς για αυτόν τον δείκτη καθορίστηκε σε σύγκριση με την πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία 

έλαβε βαθμολογία βάσεως 100. Τούτο σημαίνει ότι μια χώρα με βαθμολογία κάτω από 100 είναι φθηνότερη 

από τη Νέα Υόρκη, ενώ πάνω από 100 είναι πιο ακριβή.  

Σημειώνεται ότι και ο δείκτης Numbeo καταγράφει το Τελ Αβίβ ως μια από τις πλέον ακριβότερες πόλεις 

παγκοσμίως καθώς βρίσκεται στην 20η θέση των καταλόγου που διαμορφωθηκε και περιλαμβάνει 400 πόλεις. 

Ο δείκτης έχει λάβει υπόψη του στοιχεία κόστους ζωής, ενοικίου, αγοραστικής δύναμης, δαπάνης για αγορά 

ειδών παντοπωλείου, δαπάνης εστιατορίων και συνδυαστική δαπάνη ενοικίου και κόστους ζωής. Πρόκειται για 

ένα από τους πιο αξιόπιστους δείκτες που χρησιμοποιούν και διεθνείς χρηματοοικονομικοί Οίκοι για να 

εξετάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησεις επενδύσεων. Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο κατάλογο η Χάιφα 

κατατάσσεται στην 31η θέση, η Αθήνα στην 209η και η Θεσσαλονίκη στην 213η. Η Ζυρίχη καταγράφεται ως η 
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ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ενώ το Τελ Αβίβ ξεπερνά την Κοπενγχάγη, Παρίσι, Λουξεμβούργο, Βοστώνη και 

άλλες σημαντικές πρωτεύουσες ανεπτυγμένων χωρών.   

Ειδικώς για το Ισραήλ κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

προκύπτει επιπρόσθετη επιβάρυνση του κόστους ζωής των ολοένα αυξανόμενων αλλοδαπών στελεχών που 

απασχολούνται σε πολυεθνικές και ισραηλινές επιχειρήσεις καινοτομίας λόγω της ολοένα αυξανόμενης 

ανατίμησης του σέκελ σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ.  

Ειδικώς δε η υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το σέκελ, την τελευταία 5ετία, ανήλθε στο 19,15%, ενώ του 

δολαρίου ΗΠΑ ήταν μονάχα 1,2%. Ο λόγος της διαφοράς υποτίμησης ευρώ με δολαρίου εξηγείται από τη 

σημαντική εισροή δολαρίων ΗΠΑ από τους αμερικανο-ισραηλινούς οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα και άλλες 

υποδομές στο Ισραήλ και ενδεχόμενη διολίσθηση της αξίας του νομίσματος θα απέτρεπε σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες ένα σημαντικό και δυναμικό κομμάτι των αποδήμων της χώρας που διαμένουν 

στις ΗΠΑ και στους οποίους προσβλέπει σταθερά κάθε κυβέρνηση για την στήριξη της οικονομικής 

δραστηριότητας.  

Σημαντική εξέλιξη το 2020 ήταν οι απετέλεσαν οι Συμφωνίες Αβραάμ με τις οποίες το Ισραήλ απεκατέστησε τις 

διπλωματικές του σχέσεις με σειρά κρατών της αραβικής χερσονήσου και κυρίως τα ΗΑΕ. Η δυναμική αυτή 

προσδίδει νέες προοπτικές σε μια οικονομική ενδοχώρα της ισραηλινής οικονομίας η οποία προφανώς και 

αναπροσδιορίζει την πολιτική γεωγραφία της περιοχής. Η άμεση διασύνδεση των επιχειρηματικών φορέων των 

δυο χωρών είναι απόδειξη ότι αυτή η προσπάθεια έχει βάθος και προοπτική να δώσει ιδιαίτερη δυναμική στην 

ισραηλινή οικονομία, η οποία πλέον προσανατολίζεται σε ανάδειξή της σε οικομικό και ενεργειακό κόμβο στην 

Ανατολική Μεσόγειο.  

1.1.2 Εξωτερικό εμπόριο 

   

Πίνακας 4: Εξωτερικό Εμπόριο του Ισραήλ :(σε χιλ. εκ. $) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές αγαθών (αξία)    64,2   57,2   56,1   58,6 66,8 63,1 53,1 

Εισαγωγές αγαθών (αξία)    71,0   60,4   63,9    68,6 78,1 83,8 73,9 

Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)     -6,8 -3,2    -7,7    -9,9 -16,5 -20,7 -20,8 

Εξαγωγές υπηρεσιών (αξία)    36,2   36,8   39,4   44,7 45,9 50,3 59,7 

Εισαγωγές υπηρεσιών (αξία)    23,7   23,9   25,8    28,8 29,2 24,6 30,9 

Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία) 12.5 12.8 13.6 15.8 19,2 25,7 28,8 

Πηγή: Israel Εxport Institute – Central Bureau of Statistics of Israel  

- Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ισραήλ το 2020 οι εξαγωγές αγαθών 

του Ισραήλ μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2019 κατά 36,8 δις σέκελ (9,3 δις €) δηλαδή 17,% και ανήλθαν 

συνολικά στο ύψος των 171,9 δις σέκελ (43,68 δις €). Οι εισαγωγές αγαθών παρουσίασαν μείωση 32,9 εκ. σέκελ 

(8,3 εκ. €) ανερχόμενες συνολικά σε 240,4 εκ. σέκελ (60,9 δις. €), μειωμένες κατά 12% σε σύγκριση με το 2019. 

Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 68,5 δις σέκελ (17,4 εκ. €) αύξηση 6,1% σε σύγκριση με το 2019.  
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Είναι σαφές ότι το 2020 οι εξαγωγές του Ισραήλ δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν των δυσχερειών που η 

πανδημία επέβαλε καθώς το 80% αυτών πραγματοποιείται μέσω αεροπορικών συνδέσεων. Κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας δεν καταγράφηκε καμία έλλειψη σε προϊόντα, αλλά λόγω της αναστολής λειτουργίας της 

οικονομίας πολλές επιχειρήσεις δεν προέβησαν ούτε σε παραγγελίες προϊόντων και πρώτων υλών για τομείς 

που είναι προσανατολισμένοι σε υποστήριξη δημιουργίας υποδομών, ούτε και σε προώθηση εμπορικών 

προϊόντων διαφόρων κατηγοριών. Η μείωση του όγκου εμπορίου ήταν ισομερής και έτσι το εξωτερικό ισοζύγιο 

δεν εμφάνισε σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το 2019. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (βλ. διαγρ. 1 Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ισραήλ) οι εξαγωγές προς τις Ασιατικές 

χώρες μειώθηκαν κατά 19%, ποσό 9,1 δις σέκελ (2,3 εκ. €), προς λοιπές χώρες επίσης κατά 10 %, ποσό 4,2 δις 

σέκελ (1,2 δις €), προς τις ΗΠΑ κατά 21,1% δηλαδή ποσό 12 δις σέκελ (3 δις €), ενώ το ίδιο συνέβη και προς την 

ΕΕ καθώς Καταγράφηκαν μειωμένες κατά 11,5 δις σέκελ (2,9 δις €), ποσοστό 18,6%.  

Οι εισαγωγές στο Ισραήλ από τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 5,6% (ποσό 5,5 δις σέκελ/ 1,4 δις €). Παράλληλα 

οι εισαγωγές και από Ασιατικές χώρες μειώθηκαν κατά 1,8% (1,1 δις σέκελ/279 εκ.€), από τις ΗΠΑ κατά 29,1% 

(12,2 δις σέκελ/3,1 δις €) και από τις λοιπές χώρες κατά 19,9% (14,1 δις σέκελ/3,6 δις €).  

Το εμπορικό έλλειμμα με την ΕΕ διευρύνηθηκε κατά 12,8% σε σχέση με το 2019 ανερχόμενο σε 42,5 δις σέκελ 

(10,8 δις €). Ομοίως και με τις Ασιατικές χώρες καταγράφηκε διεύρυνση του ελλείμματος κατά 0,5% ανερχόμενο 

σε 22,9 δις σέκελ (5,8 δις €). Παράλληλα το εμπορικό έλλειμμα και με τις λοιπές χώρες διευρύνθηκε καθώς 

ανήλθε σε 17,3 δις σέκελ (4,4 δις €). 

 

Το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο με τις ΗΠΑ ανήλθε σε 8,7 δις σέκελ (2,2 δις €)  

χαμηλότερο  σε σχέση με το 2019 που ήταν 10.5 δις σέκελ (2,7 δις €).  

Σημειώνεται ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν εισαγωγές και εξαγωγές 

διαμαντιών και πετρελαιοειδών. 

ΧΩΡΕΣ Εμπορικό 

ισοζύγιο 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

Εξαγωγές 

Ισραήλ 

Εξαγωγές 

Ισραήλ 

Εισαγωγές 

Ισραήλ 

Εισαγωγές 

Ισραήλ 
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2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Σύνολο -22,4 δις € -18,83 δις 

€ 

42,78 δις € 38,9 δις € 65,21 δις € 57,83 δις € 

Ε.Ε. -9,58 δις € -10,8 δις € 14,4 δις € 12,05 δις € 23,99 δις € 22,88 δις € 

Ασία -5,3 δις € -5,82 δις € 8,8 δις € 8,62 δις € 14,16 δις € 14,45 δις € 

ΗΠΑ -0,43 δις € 2,21 δις € 9,79 δις € 9 δις € 10,22 δις € 6,79 δις € 

Λοιπές 

χώρες 

-7,1 δις € -4,4 δις € 9,73 δις € 9,28 δις € 16,82 δις € 13,7 δις € 

Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Ισραήλ (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ) 

Χώρες στις οποίες οι εξαγωγές του Ισραήλ υπερέβησαν τα 5 δις σέκελ (1,3 δις €) ήταν οι ΗΠΑ με 35,5 δις σέκελ 

(9 δις €), η Κίνα 14,3 δις σέκελ (3,6 €), το Ηνωμένο Βασίλειο 12,3 δις σέκελ (3 δις €), η Ολλανδία 8,5 δις σέκελ 

(2,1 δις €) και η Γερμανία 5,7 δις σέκελ (1,45 δις €). 

Χώρες οι οποίες εξήγαγαν στο Ισραήλ προϊόντα αξίας άνω των 5 δις σέκελ (1,3 δις €) ήταν οι ΗΠΑ με 26,7 δις 

σέκελ (6,78 €), η Κίνα 26,2 δις σέκελ (6,7 δις €), η Γερμανία 17,9 δις σέκελ (4,6 δις €), η Ελβετία 17,5 δις σέκελ 

(4,5 δις €), η Τουρκία 12 δις σέκελ (3 δις €), το Ηνωμένο Βασίλειο 10,1 δις σέκελ (2,57 δις €), η Ολλανδία 9,9 δις 

σέκελ (2,5 δις €), η Ιταλία 9,2 δις σέκελ (2,34 δις €), το Βέλγιο 7,9 δις σέκελ (2 δις €), η Γαλλία 7,3 δις σέκελ (1,85 

δις €), το Χόνγκ- Κόνγκ με 6,2 δις σέκελ (1,6 €), η Ν. Κορέα 5,8 δις σέκελ (1,47 δις €) και Ισπανία 5,2 δις σέκελ (1,3 

€).  

Ειδικότερα στον κατωτέρω πίνακα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία του Ισραήλ εμφαίνεται η πορεία των 

εξαγωγών Ισραήλ ανά ομάδες χωρών: 

 

Οι πλέον αξιοσημείωτες μεταβολές στον εξαγωγικό τομέα του Ισραήλ καταγράφηκαν στις εμπορικές ροές προς 

Γκαμπόν, Ρουάντα, Καζακστάν, Μαρόκο, Ιρλανδία, Κολομβία, Μαλαισία, Λουξεμβούργο, Παραγουάη και 

Αζερμπαϊτζάν. Στις χώρες αυτές το ποσοστό αύξησης εξαγωγών υπερέβη το 30%. Αντιθέτως οι μεγαλύτερες 

μειώσεις εξαγωγών του Ισραήλ καταγράφηκαν το 2020 στις εμπορικές συναλλαγές με την Νιγηρία, Σενεγάλη, 

Πολωνία, Κροατία, Ιορδανία, Μάλτα και Κύπρος. 
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Στον τομέα των εισαγωγών οι χώρες που κατέγραψαν αύξηση άνω του 30% των εμπορικών ροών προς το Ισραήλ 

ήταν το Αζερμπαϊτζάν, ο Μαυρίκιος, η Κολομβία, η Τανζανία, η Αρμενία και η Γεωργία. Αντιθέτως το Καζακστάν, 

η Βενεζουέλα, η Μαλαισία,  η Κόστα-Ρίκα, το Βιετνάμ, η Μολδαβία, η Αυστραλία και ΗΠΑ κατέγρψαν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης των εξαγωγών τους προς το Ισραήλ το 2020 σε σχέση με το 2019.  

Το 29,3% των εξαγωγών του Ισραήλ κατευθύνται προς τις χώρες της ΕΕ, το 26,1% προς τις ΗΠΑ, το 22,6% προς 

τις ασιατικές χώρες και το 23,9% προς άλλες.  

Η ΕΕ εξακολουθεί εκ παραλλήλου να είναι ο πρώτος εξαγωγέας προϊόντων προς το Ισραήλ με 39%, οι χώρες τις 

Ασίας με 25%, άλλες χώρες με 24% και οι ΗΠΑ 12%.  

 

1.1.2.1 Εμπόριο αγαθών 

 

Το 2020 ήταν χρονιά ακραίων μεταβολών στο εξωτερικό εμπόριο του Ισραήλ καθώς η πανδημία επέβαλλε 

σημαντικές αλλαγές στις ροές εισαγωγών και εξαγωγών από όλες τις χώρες. Ο βασικός λόγος ήταν βεβαίως η 

αναστολή των πτήσεων για το μεγαλύτερο διάστημα του 2020 γεγονός που επηρρέασε αποφασιστικά το 

εμπόριο εφόσον το 86% των εμπορικών ροών του Ισραήλ πραγματοποιείται μέσω αεροπορικών συνδέσεων. 

Το 2019, οι εξαγωγές κλάδων μεταποίησης, εξόρυξης και λατομείων (εξαιρουμένων των διαμαντιών) 

αποτελούσαν το 89% όλων των εξαγωγών αγαθών. Αντιστοίχως το 2020 το ποσοστό αυτό κατήλθε στο 81% ως 

αποτέλεσμα της πανδημίας που έπληξε άμεσα αυτόν τον κομβικό κλάδο διαμαντιών της ισραηλινής οικονομίας. 

Οι εξαγωγές διαμαντιών απετέλεσαν το 9% του συνόλου των εξαγωγών το 2019 και το 5% το 2020, ενώ το 

υπόλοιπο 2% ήταν οι εξαγωγές γεωργίας το 2019 και 4% το 2020.   

Η κατανομή των βιομηχανικών εξαγωγών με τεχνολογική ένταση καταδεικνύει ότι το ποσοστό των εξαγωγών 

από τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας μειώθηκε από το 43% των βιομηχανικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των 

διαμαντιών) το 2018, σε 38% το 2019 και 36% το 2020. Σε απόλυτες τιμές, οι εξαγωγές των βιομηχανιών υψηλής 

τεχνολογίας μειώθηκαν κατά -13,7% το 2019 και -4% το 2020, γεγονός που δηλώνει την ανάσχεση της πτωτικής 

πορείας καθώς ένεκα της πανδημίας αυξήθηκε η ζήτηση αυτών των προϊόντων. Η κατανομή ανά οικονομική 

δραστηριότητα υποδηλώνει μείωση των εξαγωγών της βιομηχανίας φαρμακευτικών προϊόντων κατά 40,9% και 

μείωση των εξαγωγών της παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιομηχανία οπτικών ειδών 30,6% . 

Οι εξαγωγές προϊόντων βιομηχανιών μέσης και υψηλής τεχνολογίας (41% των βιομηχανικών εξαγωγών) 

αυξήθηκαν κατά 19,6% (από 56,4 δισ. σέκελ το 2018, σε 67,5 δισ. σέκελ το 2019). Το 2020 αυξήθηκαν σε 

μικρότερο βαθμό κατά 12%. Ενώ το 2019 το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης καταγράφηκε στις εξαγωγές της 

βιομηχανίας χημικών προϊόντων κατά 32,2%, το 2020 σημειώθηκε πτώση 12% ως αποτέλεσμα κυρίως της 

υστέρησης παραγωγής στην βιομηχανία διεθνώς λόγω της πανδημίας.  Οι εξαγωγές διαμαντιών (καθαρά, 

ακατέργαστα και καθαρισμένα) μειώθηκαν κατά 29,9% και ανήλθαν το 2019 σε 17,1 δισ. σέκελ και το 2020 

μειώθηκαν περαιτέρω κατά 5,1%. Σημειώνεται ότι η μείωση το 2020 οφείλεται κυρίως στην μεγάλη πτώση των 

τιμών που έφτασε το 23,9% ανά μονάδα προϊόντος. 

Οι εξαγωγές προϊόντων κλάδων γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας μειώθηκαν κατά 1,2%, από 4,1 δις. σέκελ το 

2018 σε 4,0 δις. σέκελ το 2019. Οι εξαγωγές ειδών αλιείας και εκτροφής ζωικής παραγωγής μειώθηκαν κατά 

14,6%.  Αντίθετα, οι εξαγωγές εσπεριδοειδών αυξήθηκαν κατά 7,4%. Το 2020 καταγράφηκε συνολικά μείωση 

των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά 2,3%.  
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Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν το 2019 κατά 3,5% και ανήλθαν σε 54,8 δισ. σέκελ και το 2020 

αυξήθηκαν κατά 7,3%. Η μεγαλύτερη αύξηση το 2019 είχε καταγραφεί στις εισαγωγές διαρκών αγαθών (3,6%), 

εκ των οποίων οι εισαγωγές εξοπλισμού μεταφοράς αυξήθηκαν κατά 10,3%. Το 2020 η μεγαλύτερη αύξηση 

καταγράφηκε επίσης στον κλάδο διαρκών αγαθών αλλά ήταν αναιμική ύψους 1,2%, καθώς γενικά δεν υπήρξε 

ανοδική πορεία στις εισαγωγές.  

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εισαγωγές αγαθών στο Ισραήλ (εξαιρουμένων των διαμαντιών) αφορούσαν  τη 

Ρωσία (36%), τη Σλοβακία (40%), τις ΗΠΑ (36%) και το Μεξικό (28%).  Ειδικότερα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 

2% από την ΕΕ, 6% από χώρες ΕΦΤΑ, 8% από την Αφρική, 35% από την Β. Αμερική, 78% από την Κεντρική 

Αμερική, 5% από την Ν. Αμερική και 29% από την Ωκεανία. Αντιθέτως καταγράφηκε αύξηση από λοιπές 

ευρωπαϊκές χώρες κατά 4% στις οποίες συγκαταλέγεται και η Τουρκία η οποία αύξησε τις εξαγωγές της προς το 

Ισραήλ κατά 8% και από την Ουκρανία 19%. 

Οι ισραηλινές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 18% προς την ΕΕ, κατά 17% προς λοιπές ευρωπαΊκές χώρες (22% 

μείωση προς Τουρκία), 18% προς χώρες Ασίας, 26% προς την Αφρική, 21% προς την Β. Αμερική, 8% προς την 

Κεντρική Αμερική, 5% προς την Ν. Αμερική και 6% προς την Ωκεανία. 

Το εξωτερικό εμπόριο συμβάλλει κατά 56% στο ΑΕΠ και οι εξαγωγές στο 21%  του ΑΕΠ. Διαπιστώνεται ότι οι 

ισραηλινές εξαγωγές επηρεάζονται από τα αποτελέσματα συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας ακόμη και 

εταιρειών καθώς το 50% των εξαγωγών πραγματοποιείται από 10 εταιρείες. Βεβαίως το 2019 η επίδραση της 

ισοτιμίας του σέκελ ήταν αποφασιστικός παράγοντας για να καταστούν μη ανταγωνιστικές οι εξαγωγές και να 

μειωθούν σημαντικά.  

Διαχρονικά από το 1995 διαπιστώνει κανείς τον ποσοστιαίο επιμερισμό των εισαγωγών και εξαγωγών Ισραήλ 

ανά ομάδες χωρών σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα που συντάχθηκε από Γραφείο μας με στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ισραήλ.  
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1995 50.1 38.6 6.2 21.6 1.9 0.6 4.0 6.4 1.8 7.5 40.9 28.3 5.4 26.2 4.9 0.6 3.3 9.1 2.6 7.0 

1996 49.1 37.6 5.4 23.4 1.9 0.7 4.4 6.0 1.6 7.7 40.8 27.3 5.2 25.6 5.2 0.6 3.0 10.3 2.6 6.7 

1997 48.6 37.9 5.7 21.9 2.6 0.8 4.2 6.4 1.6 8.1 39.5 24.0 5.1 25.7 5.9 0.4 2.8 10.5 2.8 7.3 

1998 47.2 37.2 6.7 22.4 3.0 1.2 4.1 7.4 1.5 6.5 40.1 29.9 4.5 26.9 6.2 0.8 2.2 8.5 2.7 8.1 

1999 44.2 34.8 6.5 24.1 2.7 1.6 4.3 7.7 1.4 7.5 39.8 29.7 4.0 26.6 5.5 1.0 2.8 8.8 2.4 9.1 

2000 41.9 32.5 5.9 21.9 2.3 2.0 4.0 9.0 1.3 11.6 35.0 24.8 4.3 29.7 5.2 1.0 2.3 12.9 2.1 7.5 

2001 42.2 33.1 6.4 23.0 2.3 2.6 3.6 8.2 1.5 10.0 34.2 26.1 3.8 29.9 6.5 1.6 2.6 11.8 2.1 7.6 

2002 41.7 32.9 7.9 22.1 2.9 3.1 3.0 8.3 1.2 9.9 32.8 23.1 4.4 30.8 6.8 1.8 2.1 10.3 2.0 9.0 

2003 41.6 33.1 8.7 18.0 2.4 3.8 3.2 8.7 1.4 12.1 34.2 26.6 4.9 29.2 6.8 2.5 2.2 9.6 1.8 8.8 

2004 39.8 31.9 9.9 16.9 2.6 4.5 3.7 9.0 1.2 12.3 33.6 26.1 6.2 27.9 6.9 2.8 2.4 10.6 1.9 7.7 

2005 37.3 29.7 8.7 14.9 3.7 5.3 3.5 9.3 0.9 16.4 34.5 26.5 6.2 28.3 6.5 2.4 2.3 10.2 2.6 7.1 

2006 37.2 29.2 9.5 13.4 3.5 6.2 3.3 9.6 0.7 16.6 33.7 26.5 5.8 31.2 6.2 2.8 2.2 10.2 3.2 4.8 

2007 35.5 27.8 9.3 14.9 3.5 7.5 4.0 9.3 0.7 15.4 34.5 26.9 6.3 27.9 6.3 2.4 1.9 10.7 3.0 6.9 
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2008 33.8 26.6 9.9 12.7 3.0 7.6 4.0 9.3 1.3 18.5 32.9 26.0 7.1 27.7 7.4 2.6 1.9 11.5 3.2 5.7 

2009 37.2 29.3 10.1 12.7 2.3 8.3 3.6 9.2 1.3 15.2 28.9 22.8 5.7 32.6 6.1 2.4 1.3 12.6 2.8 7.5 

2010 34.7 26.9 8.8 11.7 2.3 9.3 3.5 9.7 1.1 19.0 30.0 22.6 6.1 27.7 7.2 4.1 1.4 14.3 3.1 6.0 

2011 34.7 27.1 8.8 11.8 2.2 8.6 3.8 9.5 0.6 20.0 32.4 23.1 7.4 24.2 6.7 4.9 1.8 12.6 3.5 6.5 

2012 34.6 25.4 8.4 13.3 2.0 8.2 2.6 9.6 0.5 20.8 31.0 21.7 7.3 23.4 7.3 5.4 1.7 13.5 3.1 7.4 

2013 34.3 26.3 9.4 11.6 2.3 9.0 1.7 9.8 0.5 21.5 31.6 22.4 9.5 21.2 6.8 5.4 1.4 13.9 2.8 7.4 

2014 34.7 26.2 11.3 12.1 2.0 9.4 2.0 10.4 0.5 17.6 31.7 22.0 9.2 21.8 6.4 5.3 1.5 13.7 2.7 7.7 

2015 37.8 28.6 11.7 13.6 2.0 10.3 2.1 11.2 0.5 10.8 29.0 19.1 6.3 23.8 5.2 6.7 1.6 16.2 2.2 9.2 

2016 43.4 30.8 11.7 12.7 2.2 9.9 4.0 11.8 0.4 3.8 29.5 19.4 5.5 25.7 5.2 7.1 1.6 13.6 1.8 
10.

0 

2017 42.4 29.5 14.5 11.7 2.1 10.4 3.3 11.8 0.4 3.6 34.2 21.6 5.9 24.2 5.5 6.9 1.6 9.8 1.9 
10.

0 

2018 42.4 28.6 15.4 13.0 1.7 9.7 2.9 11.3 0.4 3.1 32.4 21.7 6.7 23.0 6.1 9.8 2.1 9.6 1.8 8.5 

2019 36.6 24.1 14 16 1.6 9.4 22 26 0.3 2.3 30 18.2 6.4 27 5.8 8.6 1.7 8.4 1.2 7.8 

2020 39.2 22.6 15.4 12.8 0.8 8.3 14.2 16.3 0.6 1.8 36 23.1 7.4 21.4 3.7 6.9 1.2 6.8 0.7 6.9 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Οι χώρες στις οποίες οι ισραηλινές εξαγωγές αγαθών (εκτός των διαμαντιών) ανήλθαν και το 2020 σε άνω του 1 

δις ευρώ ήταν: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία. Οι χώρες από τις οποίες οι 

εισαγωγές αγαθών στο Ισραήλ (εξαιρουμένων των διαμαντιών) ανήλθαν σε άνω του 1 δις ευρώ το 2019 ήταν: 

ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, Ελβετία, Τουρκία , Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες), Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Νότια Κορέα, 

Ισπανία και Χονγκ Κονγκ.  

Οι εξαγωγές διαμαντιών ανήλθαν σε 38,6 δις. σέκελ, μείωση 2,4% σε σύγκριση με το 2019. Οι κύριοι προορισμοί 

για διαμάντια ήταν οι ΗΠΑ (32%), το Χονγκ Κονγκ (46%) καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019, 

το Βέλγιο (6%). Οι κύριες χώρες εισαγωγών διαμαντιών παγκοσμίως ήταν το Βέλγιο (24%), η Ινδία (19%), οι ΗΠΑ 

(10%), η Ρωσία και η Ελβετία. 

 

 

Εξαγωγές 
Ισραήλ σε 
Ασιατικές  
χώρες δις 

Εξαγωγές 
Ισραήλ σε 
χώρες της  
Ωκεανίας 

χιλ εκ. $ 
 

Εξαγωγές 
Ισραήλ 
στην ΕΕ 

δις. $ 

Εξαγωγές 
Ισραήλ 
στη Β. 

Αμερική 
δις $ 

Εξαγωγές 
Ισραήλ 
στη Ν. 

Αμερική 
χιλ εκ. $ 

Εξαγωγές 
Ισραήλ 

στη 
Αφρική 
χιλ εκ. $ 

Εξαγωγές 
Ισραήλ 

στις ΗΠΑ 
δις $ 

Εξαγωγές 
Ισραήλ 

στην Κίνα 
δις $ 

2015 11.302 596.1 13,2 
19,106.80 236.6 1065.8 11,10 3,2 

2016 9.896 567.6 13,2 
18,564.20 218.7 888.7 11,5 3,3 

2017 8.439 537.5 15,5 
18,075.10 173.5 922.5 11,2 3,3 

2018 10.203 599.6 15,3 
17,837.30 165.3 853.6 10,8 4,76 

2019 9.937 586.,9 18,4 
16,834.90 212.1 720.5 10,6 4,7 

2020 11,3 538,8 14,6 
13,9 172,3 580 13,1 4,2 

                                          Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 
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Εισαγωγές 
Ισραήλ 

από 
Ασιατικές  
χώρες χιλ 

εκ. $ 
 

Εισαγωγές 
Ισραήλ 

από χώρες 
της  

Ωκεανίας 
χιλ εκ. $ 

 

Εισαγωγές 
Ισραήλ 

από την ΕΕ 
χιλ εκ. $ 

Εισαγωγές 
Ισραήλ από 

την Β. 
Αμερική χιλ 

εκ. $ 

Εισαγωγές 
Ισραήλ 

από την Ν. 
Αμερική 
χιλ εκ. $ 

Εισαγωγές 
Ισραήλ 
από την 

Αφρική χιλ 

εκ. $ 

Εισαγωγές 
Ισραήλ από 
τις  ΗΠΑ χιλ 

εκ. $ 

Εισαγωγές 
Ισραήλ από 
την Κίνα χιλ 

εκ. $ 

2015 
13,1 176.9 20,8 8,4 81.3 274.6 8,1 5,7 

2016 
15,1 197.1 25,3 8,5 99.5 240.7 8,3 5,8 

2017 
15,8 129.2 26,4 7,2 107.7 261.5 6,8 5432 

2018 
16,7 190.8 29,4 8,4 62.2 307.8 8,4 5,7 

2019 
15,4 256.8 26,4 10,6 98.1 356 10,.8 5,4 

2020 
17,6 200,7 21,7 8,9 81,7 323 8,6 7,6 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

 

Πίνακας 2: Εισαγωγές αγαθών Ισραήλ 
  

                                                     Πηγή: Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ 

Πίνακας 3: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Ισραήλ και η θέση της Ελλάδας  

  εκ.  $ 2020  2019  
 % μεταβολής 
2020-2019 

  Grand Total 50,037.8 58,508.1 -16.928  

1  USA 13,078.0 15,964.2 -22.069  

2 China 
(1)

 4,223.7 4,422.1 -4.6973  

3 United Kingdom 3,724.8 4,992.4 -34.031  

4 Netherlands 2,461.3 2,176.2 11.5833  

5 Germany 1,679.3 1,671.8 0.44661  

6 India 1,581.2 1,989.4 -25.816  

7 Belgium 1,452.0 1,636.9 -12.734  

8 Turkey 1,429.1 1,757.6 -22.986  

9 Hong Kong 1,238.2 3,041.3 -145.62  

10 France 1,160.7 1,542.6 -32.903  

11 Brazil 998.4 1,180.1 -18.199  

12 Japan 946.5 876.6 7.3851  

13 Spain 877.5 987.9 -12.581  

χιλ.  εκ. $ 
Καταναλωτικά 

αγαθά 
Οχήματα Διαμάντια 

Βιομηχανικά 
αγαθά 

Επενδυτικά 
αγαθά 

2015 0,989 125 524 2,240 719 

2016 1,111 201 544 2,256 973 

2017 1,139 157 480 2,361 1,007 

2018 1,226 189 474 2,573 1,052 

2019 1,280 209 323 2,661 987 

2020 1,9 178 132 1,7 1,3 
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14 Italy 785.9 949.5 -20.817  

15 South Korea 778.8 706.4 9.29635  

16 Taiwan 731.4 685.6 6.26196  

17 Russian Federation 666.0 709.1 -6.4715  

18 Canada 563.7 625.4 -10.946  

19 Singapore 495.0 491.9 0.62626  

20 Australia 473.6 503.4 -6.2922  

21 Switzerland 444.9 1,085.4 -143.96  

22 Slovenia 325.2 336.8 -3.567  

23 Greece 324.2 442.6 -36.521  
                                                                              Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Εξαγωγές Ισραήλ προς χώρες ΕΕ και αξιολόγηση μεταβολών 

  imports exports 
imports 
% 

exports 
% 

mil. $   2020  2019  2020  2019      

Grand Total   70,006.2 76,675.9 50,037.8 58,508.1 -9.527  -16.928  

Europe   36,736.8 37,492.3 17,558.6 21,281.6 -2.057  -21.203  

European Union   27,132.8 27,677.9 14,671.5 17,328.7 -2.009  -18.111  

Austria AT 608.5 530.6 76.1 73.5 12.802  3.41656  

Italy IT 2,686.1 2,799.7 785.9 949.5 -4.229  -20.817  

Ireland IE 1,214.5 1,051.4 188.0 86.1 13.429  54.2021  

Estonia EE 38.9 40.8 8.7 9.7 -4.884  -11.494  

Bulgaria BG 111.6 106.6 49.3 39.9 4.4803  19.0669  

Belgium BE 3,133.6 3,596.5 1,452.0 1,636.9 -14.77  -12.734  

Germany DE 5,204.6 5,582.7 1,679.3 1,671.8 -7.265  0.44661  

Denmark DK 320.2 297.6 98.2 94.1 7.0581  4.17515  

Netherlands NL 2,873.3 2,884.0 2,461.3 2,176.2 -0.372  11.5833  

Hungary HU 244.6 261.2 125.7 128.5 -6.787  -2.2275  

United Kingdom GB 2,986.0 3,027.1 3,724.8 4,992.4 -1.376  -34.031  

Greece GR 375.3 321.0 324.2 442.6 14.468  -36.521  

Luxembourg LU 189.5 141.6 21.7 12.6 25.277  41.9355  

Latvia LV 64.4 51.1 24.3 28.1 20.652  -15.638  

Lithuania LT 81.5 68.9 39.5 36.3 15.46  8.10127  

Malta MT 110.6 103.9 152.8 323.6 6.0579  -111.78  

Slovenia SI 68.3 63.8 325.2 336.8 6.5886  -3.567  

Slovakia SK 132.5 186.0 17.7 17.7 -40.38  0  

Spain ES 1,525.3 1,599.9 877.5 987.9 -4.891  -12.581  

Poland PL 479.0 447.1 200.4 510.0 6.6597  -154.49  

Portugal PT 296.9 247.6 76.7 98.0 16.605  -27.771  

Finland FI 356.4 273.1 47.6 50.4 23.373  -5.8824  

Czech Republic CZ 667.8 698.7 123.4 135.4 -4.627  -9.7245  

France FR 2,147.9 2,062.7 1,160.7 1,542.6 3.9667  -32.903  

Cyprus CY 223.9 225.2 319.1 647.6 -0.581  -102.95  

Croatia HR 33.0 41.3 20.6 51.9 -25.15  -151.94  

Romania RO 252.6 237.9 133.3 118.6 5.8195  11.0278  

Sweden SE 706.0 729.9 157.5 130.0 -3.385  17.4603  

European Free Trade               

   Association 
(E.F.T.A.)   5,465.4 5,847.6 505.1 1,144.7 -6.993  -126.63  

Iceland IS 3.3 2.8 2.1 2.1 15.152  0  
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Norway NO 207.2 226.0 58.1 57.2 -9.073  1.54905  

Switzerland CH 5,254.9 5,618.8 444.9 1,085.4 -6.925  -143.96  

Other European               

   Countries   4,138.6 3,966.8 2,382.0 2,808.2 4.1512  -17.893  

Ukraine UA 153.3 123.2 134.5 162.1 19.635  -20.52  

Bosnia and 
Herzegovina BA 9.4 2.4 2.1 2.2 74.468  -4.7619  

Belarus BY 13.8 13.5 27.9 28.5 2.1739  -2.1505  

Gibraltar GL 1.4 1.4 1.0 12.8 0  -1180  

Turkey TR 3,497.1 3,207.8 1,429.1 1,757.6 8.2726  -22.986  

Moldova Republic MD 3.5 6.0 3.6 3.7 -71.43  -2.7778  

Democracy of North 
Macedonia MK 4.6 4.0 4.3 4.0 13.043  6.97674  

Russian Federation RU 418.3 569.5 666.0 709.1 -36.15  -6.4715  

Other Countries   37.2 39.0 113.5 128.2 -4.839  -12.952  

Asia   17,661.1 17,295.9 11,323.8 13,470.4 2.0678  -18.957  

Uzbekistan UZ 1.4 1.6 22.6 18.5 -14.29  18.1416  

Azerbaijan AZ 13.7 0.7 190.7 113.9 94.891  40.2727  

Indonesia ID 54.0 43.7 22.1 30.5 19.074  -38.009  

Armenia AM 4.7 5.6 4.5 7.5 -19.15  -66.667  

Georgia GE 20.1 14.7 23.2 27.6 26.866  -18.966  

India IN 1,510.4 1,857.3 1,581.2 1,989.4 -22.97  -25.816  

Hong Kong HK 2,128.2 1,911.8 1,238.2 3,041.3 10.168  -145.62  

Philippines PH 43.9 55.7 185.9 231.4 -26.88  -24.476  

Vietnam VN 386.8 646.3 158.9 117.2 -67.09  26.2429  

Turkmenistan TM 0.9 0.9 1.1 0.0 0  100  

Taiwan TW 936.2 941.1 731.4 685.6 -0.523  6.26196  

Japan JP 1,241.3 1,319.8 946.5 876.6 -6.324  7.3851  

Jordan JO 206.9 285.5 39.2 99.2 -37.99  -153.06  

Myanmar MM 1.7 3.5 3.0 3.1 -105.9  -3.3333  

Malaysia MY 8.5 16.9 6.6 3.4 -98.82  48.4848  

China 
(1)

 CN 7,666.2 6,792.5 4,223.7 4,422.1 11.397  -4.6973  

Singapore SG 1,070.8 1,105.6 495.0 491.9 -3.25  0.62626  

Sri Lanka LK 93.0 104.3 64.2 79.9 -12.15  -24.455  

South Korea KR 1,689.5 1,624.6 778.8 706.4 3.8414  9.29635  

Kazakhstan KZ 0.7 15.5 121.8 34.0 -2114  72.0854  

Thailand TH 406.6 488.7 302.1 372.4 -20.19  -23.27  

Other Countries   175.6 59.6 183.1 118.5 66.059  35.2813  

A f r i c a   323.0 350.4 580.0 731.2 -8.483  -26.069  

Uganda UG 7.2 9.5 9.2 12.3 -31.94  -33.696  

Ethiopia ET 72.3 87.0 17.1 20.7 -20.33  -21.053  

Botswana BW 0.0 0.0 1.5 15.0     

Ghana GH 2.6 3.8 33.0 23.8 -46.15  27.8788  

Gabon GA 0.2 0.2 1.2 0.2 0  83.3333  

South Africa ZA 73.4 69.1 175.9 207.2 5.8583  -17.794  

Dem. Rep.of the Congo CD 0.0 0.0 0.6 0.2     

Zimbabwe ZW 0.3 0.7 1.4 1.7 -133.3  -21.429  

Zambia ZM 0.1 0.4 9.1 8.0 -300  12.0879  

Cote d'Ivoire CI 0.2 0.5 6.1 6.8 -150  -11.475  

Tanzania TZ 7.7 5.0 14.1 8.9 35.065  36.8794  

Mauritius MU 8.6 1.9 5.3 3.9 77.907  26.4151  

Egypt EG 80.4 75.9 90.6 110.5 5.597  -21.965  
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Morocco MA 10.4 9.8 12.4 3.9 5.7692  68.5484  

Nigeria NG 4.7 6.3 35.9 165.5 -34.04  -361  

Namibia NA 0.6 0.5 2.4 2.0 16.667  16.6667  

Senegal SN 2.9 4.4 5.3 14.7 -51.72  -177.36  

Republic of Congo CG 0.0 0.0 0.7 4.1   -485.71  

Cameroon CM 0.0 0.0 7.3 5.1 #DIV/0!   

Kenya KE 5.0 7.0 37.2 49.0 -40  -31.72  

Reunion RE 0.0 0.0 1.8 2.5   -38.889  

Rwanda RW 0.0 0.3 17.2 2.9   83.1395  

Other Countries   46.4 68.1 94.7 62.3 -46.77  34.2133  

A m e r i c a   9,854.8 13,109.9 15,681.9 18,761.8 -33.03  -19.64  

North America   8,967.3 12,117.6 13,961.8 16,941.4 -35.13  -21.341  

USA US 8,619.7 11,744.9 13,078.0 15,964.2 -36.26  -22.069  

Mexico MX 74.5 95.8 320.1 351.8 -28.59  -9.9032  

Canada CA 273.1 276.9 563.7 625.4 -1.391  -10.946  

Central America   71.8 128.4 148.1 160.3 -78.83  -8.2377  

El Salvador SV 0.1 0.0 6.1 5.9 100  3.27869  

Bahamas BS 1.5 0.9 0.0 0.5 40    

Barbados BB 0.0 0.0 0.3 0.6   -100  

Jamaica JM 0.0 0.0 4.1 5.0   -21.951  

Guatemala GT 5.2 4.2 26.5 23.7 19.231  10.566  

Haiti HT 0.0 0.0 0.2 0.3   -50  

Honduras HN 0.1 0.0 9.5 12.1 100  -27.368  

Dominican Republic DO 5.2 6.4 27.6 26.2 -23.08  5.07246  

Trinidad  and Tobago TT 0.0 0.0 8.6 4.2   51.1628  

Martinique MQ 0.0 0.0 0.6 0.7   -16.667  

Nicaragua NI 0.4 0.2 3.0 2.8 50  6.66667  

Panama PA 17.6 23.4 7.2 9.3 -32.95  -29.167  

Costa Rica CR 5.2 9.8 28.9 32.4 -88.46  -12.111  

Other Countries   36.5 83.5 25.5 36.6 -128.8  -43.529  

South America   815.7 863.9 1572.0 1660.1 -5.909  -5.6043  

Uruguay UY 139.0 115.3 13.5 9.9 17.05  26.6667  

Ecuador EC 6.8 5.6 21.8 24.4 17.647  -11.927  

Argentina AR 204.3 190.3 121.7 137.8 6.8527  -13.229  

Bolivia BO 2.2 2.2 3.7 3.9 0  -5.4054  

Brazil BR 219.1 235.3 998.4 1,180.1 -7.394  -18.199  

Venezuela VE 0.8 4.1 0.8 1.0 -412.5  -25  

Paraguay PY 104.5 144.6 13.2 7.9 -38.37  40.1515  

Peru PE 9.6 8.4 57.6 70.9 12.5  -23.09  

Chile CL 110.2 146.5 151.4 132.2 -32.94  12.6816  

Colombia CO 19.2 11.6 188.5 86.7 39.583  54.0053  

Other Countries   0.0 0.0 1.4 5.3   -278.57  

O c e a n i a   200.7 259.1 538.8 589.8 -29.1  -9.4655  

Australia AU 165.3 235.9 473.6 503.4 -42.71  -6.2922  

New Zealand NZ 14.1 20.4 63.0 79.5 -44.68  -26.19  

Papua New Guinea PG 0.0 0.0 1.2 2.0   -66.667  

Fiji FJ 0.0 0.0 0.2 1.8   -800  

Other Countries   21.3 2.8 0.8 3.1 86.854  -287.5  

Unclassified               

   Countries   5,229.8 8,168.3 4,354.7 3,673.3 
-56.19  15.6475  

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ (Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ) 
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Εισαγωγές χωρών ΕΕ στο Ισραήλ και αξιολόγηση μεταβολών 

Κατάταξη Χώρα Αξία 

εισαγωγών 

2020 σε χιλ 

εκ. $ 

% στο σύνολο 

2020 

Μεταβολή 

αξίας 

εισαγωγών 

2020-2019 % 

% στο σύνολο 

2019 

1 EΕ 28 27,1  4,7 29,2 

2 Μ. Βρετανία 2,9  7 8,1 

3 Ολλανδία 2,8  3,7 3,7 

4 Γερμανία 5,2  2,9 2,8 

5 Βέλγιο 3,1  3,5 2,7 

6 Γαλλία 2,1  2,6 2,6 

7 Ισπανία 1,5  1,4 1,6 

8 Ιταλία 2,6  1,6 1,6 

9 Κύπρος 223.9  1,2 1,1 

10 Πολωνία 479.0  0,4 0,8 

11 Ελλάδα 375.3  1 0,7 

12 Μάλτα 110.6  0,2 0,7 

13 Σλοβενία 68.3  0,7 0,6 

14 Τσεχία 667.8  0,3 0,6 

15 Σουηδία 706.0  0,3 0,23 

16 Ουγγαρία 244.6  0,2 0,22 

17 Ρουμανία 252.6  0,2 0,21 

18 Πορτογαλία 296.9  0,2 0,2 

19 Δανία 320.2  0,2 0,17 

20 Ιρλανδία 1,214.5  0,2 0,15 

21 Αυστρία 608.5  0,12 0,12 

22 Κροατία 33.0  0,03 0,09 

23 Φινλανδία   0,1 0,08 

24 Βουλγαρία   0,1 0,06 

25 Λιθουανία   0,1 0,06 
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                             Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Πίνακας 4: 10 Σημαντικότεροι εισαγωγείς Ισραήλ και η θέση της Ελλάδας 

  εκ. $ 2020  2019  

 % 
μεταβολής 
2020-
2019 

  Σύνολο 70,006.2 76,675.9   

1  ΗΠΑ 8,619.7 11,744.9 -36.3 

2  ΚΙΝΑ 7,666.2 6,792.5 11.4 

3  ΕΛΒΕΤΙΑ 5,254.9 5,618.8 -6.9 

4  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,204.6 5,582.7 -7.3 

5  ΤΟΥΡΚΙΑ 3,497.1 3,207.8 8.3 

6  ΒΕΛΓΙΟ 3,133.6 3,596.5 -14.8 

7  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,986.0 3,027.1 -1.4 

8  ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,873.3 2,884.0 -0.4 

9  ΙΤΑΛΙΑ 2,686.1 2,799.7 -4.2 

10  ΓΑΛΛΙΑ 2,147.9 2,062.7 4.0 

11  ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 2,128.2 1,911.8 10.2 

12  ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 1,689.5 1,624.6 3.8 

13  ΙΣΠΑΝΙΑ 1,525.3 1,599.9 -4.9 

14  ΙΝΔΙΑ 1,510.4 1,857.3 -23.0 

15  ΙΑΠΩΝΙΑ 1,241.3 1,319.8 -6.3 

16  ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,214.5 1,051.4 13.4 

17  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1,070.8 1,105.6 -3.2 

18  ΤΑΪΒΑΝ 936.2 941.1 -0.5 

19  ΣΟΥΗΔΙΑ 706.0 729.9 -3.4 

20  ΤΣΕΧΙΑ 667.8 698.7 -4.6 

21  ΑΥΣΤΡΙΑ 608.5 530.6 12.8 

22  ΠΟΛΩΝΙΑ 479.0 447.1 6.7 

23  
ΡΩΣΣΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 418.3 569.5 -36.1 

24  ΤΑΪΛΑΝΔΗ 406.6 488.7 -20.2 

25  ΒΙΕΤΝΑΜ 386.8 646.3 -67.1 

26  ΕΛΛΑΔΑ 375.3 321.0 14.5 
                                                                Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ (επεξεργασία Τελ Αβίβ) 

                             

 

Εξαγωγές και εισαγωγές χωρών ΕΕ στο Ισραήλ και αξιολόγηση μεταβολών 

  imports exports 

% μεταβολή 
2020-2019 % επί γεν συν. 

% επί συνόλου 
ΕΕ 2020 

% επί συνόλου 
ΕΕ 2019 

% μεταβολή 
2020-2019 

mil. $ 2020  2019  2020  2019  
imports 
% 

exports 
% 

impo
rts 

expo
rts 

impo
rts 

expo
rts 

impo
rts 

expo
rts 

impo
rts 

expo
rts 

26 Λετονία   0,1 0,04 

27 Σλοβακία   0,03 0,03 

28 Λουξεμβούργο   0,02 0,02 

29 Εστονία   0,01 0,01 
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Grand 
Total 

70,00
6.2 

76,67
5.9 

50,03
7.8 

58,50
8.1 -9.53  -16.9                  

Europe
an 
Union 

27,13
2.8 

27,67
7.9 

14,67
1.5 

17,32
8.7 -2.01  -18.1                  

German
y 

5,204
.6 

5,582
.7 

1,679
.3 

1,671
.8 -7.26  0.447  7.4 3.3 19.2 11.4 20.2 9.6 -1.0 1.8 

Belgium 
3,133

.6 
3,596

.5 
1,452

.0 
1,636

.9 -14.8  -12.7  4.4 2.9  11.5 9.9 13.0 9.4 -1.4 0.5 

United 
Kingdom 

2,986
.0 

3,027
.1 

3,724
.8 

4,992
.4 -1.38  -34  4.2 7.44 11.0 25.4 10.9 28.8 0.1 -3.4 

Netherla
nds 

2,873
.3 

2,884
.0 

2,461
.3 

2,176
.2 -0.37  11.58  4.1 4.9 10.6 16.8 10.4 12.6 0.2 4.2 

Italy 
2,686

.1 
2,799

.7 785.9 949.5 -4.23  -20.8  3.8 1.5 9.9 5.4 10.1 5.5 -0.2 -0.1 

France 
2,147

.9 
2,062

.7 
1,160

.7 
1,542

.6 3.967  -32.9  3.6 2.3 7.9 7.9 7.5 8.9 0.5 -1.0 

Spain 
1,525

.3 
1,599

.9 877.5 987.9 -4.89  -12.6  2.1 1.7 5.6 6.0 5.8 5.7 -0.2 0.3 

Ireland 
1,214

.5 
1,051

.4 188.0 86.1 13.43  54.2  1.7 0.37 4.5 1.3 3.8 0.5 0.7 0.8 

Sweden 706.0 729.9 157.5 130.0 -3.39  17.46  1.0 0.3 2.6 1.1 2.6 0.8 0.0 0.3 

Czech 
Republic 667.8 698.7 123.4 135.4 -4.63  -9.72  0.9 0.24 2.5 0.8 2.5 0.8 -0.1 0.1 

Austria 608.5 530.6 76.1 73.5 12.8  3.417  0.8 0.15 2.2 0.5 1.9 0.4 0.3 0.1 

Poland 479.0 447.1 200.4 510.0 6.66  -154  0.6 0.4 1.8 1.4 1.6 2.9 0.2 -1.6 

Greece 375.3 321.0 324.2 442.6 14.47  -36.5  0.5 0.64 1.4 2.2 1.2 2.6 0.2 -0.3 

Finland 356.4 273.1 47.6 50.4 23.37  -5.88  0.5 0.09 1.3 0.3 1.0 0.3 0.3 0.0 

Denmar
k 320.2 297.6 98.2 94.1 7.058  4.175  0.4 0.19 1.2 0.7 1.1 0.5 0.1 0.1 

Portugal 296.9 247.6 76.7 98.0 16.6  -27.8  0.4 0.15 1.1 0.5 0.9 0.6 0.2 0.0 

Romani
a 252.6 237.9 133.3 118.6 5.819  11.03  0.3 0.26 0.9 0.9 0.9 0.7 0.1 0.2 

Hungary 244.6 261.2 125.7 128.5 -6.79  -2.23  0.3 0.25 0.9 0.9 0.9 0.7 0.0 0.1 

Cyprus 223.9 225.2 319.1 647.6 -0.58  -103  0.3 0.63  0.8 2.2 0.8 3.7 0.0 -1.6 

Luxemb
ourg 189.5 141.6 21.7 12.6 25.28  41.94  0.2 0.04 0.7 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 

Slovakia 132.5 186.0 17.7 17.7 -40.4  0  0.1 
0.03

5 0.5 0.1 0.7 0.1 -0.2 0.0 

Bulgaria 111.6 106.6 49.3 39.9 4.48  19.07  0.1 
0.09

8 0.4 0.3 0.4 0.2 0.0 0.1 

Malta 110.6 103.9 152.8 323.6 6.058  -112  0.1 
0.30

5 0.4 1.0 0.4 1.9 0.0 -0.8 

Lithuani
a 81.5 68.9 39.5 36.3 15.46  8.101  0.1 

0.07
8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 

Slovenia 68.3 63.8 325.2 336.8 6.589  -3.57  0.09 
0.64

9 0.3 2.2 0.2 1.9 0.0 0.3 

Latvia 64.4 51.1 24.3 28.1 20.65  -15.6  0.09 
0.04

8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

Estonia 38.9 40.8 8.7 9.7 -4.88  -11.5  0.05 
0.01

7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Croatia 33.0 41.3 20.6 51.9 -25.2  -152  0.04 0.04 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 -0.2 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ (επεξεργασία Τελ Αβίβ) 

 

Κατάταξη Χώρα Αξία 

εξαγωγών 

2019 σε $ 

% στο 

σύνολο 

2019 

Μεταβολή 

αξίας 

εξαγωγών

2018-2019 

% 

% στο σύνολο 

2018 

1 EΕ 28 30,356 36,3 -4,2 41,2 

2 Γερμανία 6,182  7,4 12,3 7,1 

3 Βέλγιο 4,042  4,8 5,4 5 
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                                      Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Στις βασικές κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν κατά το 2020 στο εξωτερικό καταγράφηκαν τα κάτωθι 

μεγέθη: 

4 Μ. Βρετανία 3,249  3,8 -89,3 8 

5 Ολλανδία 3,108  3,7 -5,6 4,3 

6 Ιταλία 3,070  3,7 7.4 3,7 

7 Γαλλία 2,233 3,66 1.6 2,86 

8 Ισπανία 1,765 2,67 10.2 2,1 

9 Ιρλανδία 1,158 2,1 -1.8 1,5 

10 Σουηδία 813.3 1,4 12.2 0,9 

11 Τσεχία 809.7 1 18.4 0,86 

12 Αυστρία 578.2 0,69 5.7 0,71 

13 Πολωνία 483.5 0,57 14.1 0,54 

14 Ελλάδα 351,2  0,41 -3.4   0,47 

15 Δανία 351.2 0,38 18.9 0,33 

16 Φινλανδία 320.3 0,34 1.7 0,37 

17 Ουγγαρία 289.7 0,33 -7.8 0,39 

18 Πορτογαλία 279.4 0,31 11.3 0,3 

19 Ρουμανία 253.5 0,3 11.8 0,29 

20 Κύπρος 233.4 0,29 -83.3 0,55 

21 Σλοβακία 210.3 0,27 10.9 0,24 

22 Λουξεμβούργο 150.8 0,25 -20 0,23 

23 Βουλγαρία 118.2 0,2 22.2 0,12 

24 Μάλτα 107.2 0,14 76.8 0,03 

25 Λιθουανία 78.7 0,12 22.4 0,07 

26 Σλοβενία 71 0,08 -4.5 0,09 

27 Λετονία 55.1 0,06 9.6 0,06 

28 Κροατία 43.6 0,05 40.4 0,03 

29 Εστονία 43.3 0,05 50.6 0,027 
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                                                Πηγή: Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ 

 

Βασική παρατήρηση αναφορικά με τις εξαγωγές του Ισραήλ είναι η μεταβλητότητα ανά έτος η οποία σε άλλες 

περιπτώσεις είναι αυξητική και άλλες πτωτική. Οι λόγοι ποικίλουν καθώς ειδικώς αυτά τα έτη ο 

μετασχηματισμός της ισραηλινής οικονομίας ήταν τέτοιος που δημιούργησε διαφορετικές προτεραιότητες για 

τους δρώντες στην οικονομία, ενώ η αυξητική τάση του σέκελ επέβαλλε αναγκαστικές προσαρμογές.  

1.1.2.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Η πορεία του ισοζυγίου υπηρεσιών από το 2014 είναι ενδεικτική του μετασχηματισμού της ισραηλινής 

οικονομίας η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα δημιουργίας υπηρεσιών κυρίως στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης και λογισμικού. Σημαντικό μέρος των εισπράξεων του Ισραήλ 

αποτελεί και εξαγωγή υπηρεσιών υποστήριξης έρευνας και τεχνολογίας,καθώς και παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών.  

Πίνακας 5: Εισπράξεις Ισραήλ 

Εξαγωγές υπηρεσιών (δις $) 

Έτος Σύνολο 

μεταφορ
ές 

εμπορευ
μάτων 

ταξιδιωτ
ικές 

δαπανές 

Δαπάνες 
εξερχόμενου 

τουρισμού 

μεταφορές 
αλλοδαπών 
εργαζομένω

ν στο 
Ισραήλ 

Ασφαλιστικ
ές 

υπηρεσίες 
Λοιπές 

υπηρεσίες 

Κυβερνητ
ικές 

υπηρεσίες 

2014 38.1 4.3 0.7 5.9 1.1 0.0 26.0 0.0 

2015 38.6 4.0 0.7 5.9 1.1 0.0 26.9 0.0 

2016 41.3 3.6 0.7 5.9 1.1 0.0 30.0 0.0 

2017 46.6 4.1 0.8 6.8 1.1 0.0 33.7 0.0 

2018 51.9 4.4 0.8 7.2 1.1 0.0 38.4 0.0 

2019 57.8 4.0 1.2 8.9 1.6 0.0 42.1 0.0 

2020 69,1 2,7 0,6 4,7 0,8 0.0 60,3 0.0 
Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ 

Πίνακας 6: Πληρωμές Ισραήλ 

Εισαγωγές υπηρεσιών (δις $) 

Έτος 

Total 

μεταφορ
ές 

εμπορευ
μάτων 

ταξιδιω
τικές 

δαπάνε
ς 

Δαπάνες 
εισερχόμενου 

τουρισμού 
Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 
Λοιπές 

υπηρεσίες 
κυβερνητικές 

υπηρεσίες 

2014 25 6.5 1.3 5.2 0.5 11.2 0.3 

δις  εκ $ 
Αγροτικά 
προϊόντα 

Εσπεριδοειδή 
Επεξεργασμένα 

Διαμάντια 
Βιομηχανικά 

αγαθά 

Λοιπά 
βιομηχανικά 

αγαθά 

2015 873 194 3,73 38,6 6,39 

2016 981 238 4,92 42,4 5,72 

2017 938 189 4,81 42,1 7,21 

2018 973 119 4,12 43,3 6,31 

2019 1,127 212 3,358 46,077 8 

2020 0,7 270 2,2 37,1 6,6 
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2015 25.4 6.4 1.5 6.0 0.5 10.8 0.3 
2016 27.5 6.8 1.8 6.4 0.7 11.5 0.3 
2017 30.7 7.4 1.9 7.1 0.6 13.6 0.3 
2018 32.8 7.9 2.1 7.8 0.6 14.2 0.3 
2019 40.6 9.1 3.8 9.2 1.8 16.4 0.3 
2020 32.7 7,9 2,7 2,3 0,7 17.3 1,8 

 

Το ισοζύγιο υπηρεσιών βαίνει διαρκώς πλεονασματικό και το 2019 έφτασε τα 17,2 δις δολ. παρά το γεγονός ότι 

το 2018 ήταν 19,1 δις δολ. Σημειώνεται ότι το 1980 ήταν 0,7 δις δολ. και το 2007 3,2 δις δολ. To 2020 πα΄ρ ατην 

πανδημία τελικώς το ισοζύγιο ήταν επίσης πλεονασματικό και ανήλθε σε 36,4 δις $. Δηλαδή εν μέσω της 

πανδημίας εμφανίζεται να έχει διπλασιαστεί καθώς οι υπηρεσίες στον τομέα υψηλής τεχνολογίας επέφεραν 

σημαντικές υπεραξίες για τον δυναμικό κλάδο των start-ups το Ισραήλ. 

 

1.1.3 Επενδύσεις 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας τράπεζας2 συνεχίζεται σταθερά η ροή άμεσων ξένων επενδύσεων ειδικώς 

στους τομείς καινοτομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έτη 2005-2008 κατά μέσο όρο οι ΑΞΕ απετέλεσαν το 6,75% 

του ετήσιου ΑΕΠ. Ενώ από το 2009 μέχρι το 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,3%. Στον παρακάτω πίνακα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας εμφανίζεται το ποσοστό ΑΕΠ των ΑΞΕ που κάθε έτος εισέρρευσαν στο Ισραήλ.  

ΑΞΕ στο Ισραήλ ως % του ΑΕΠ 
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                           Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβιβ. 

 

Η πορεία των ΑΞΕ στο Ισραήλ κορυφώνεται μετά το 2012 με σημαντικότερα έτη το 2015 και το 2018 οπόταν 

σημειώθηκε και το υψηλό όλων των ετών στις εισροές ΑΞΕ φτάνοντας τα 20,78 δις δολ. Είναι σαφές ότι η 

ωρίμανση των επιχειρήσεων start – ups οδήγησε στην εξαγορά τους από ξένους επενδυτές. Το σημαντικό είναι 

ότι οι επιχειρήσεις αυτές πλέον αποτελούν παράγοντα που προσελκύει επιπρόσθετες επενδύσεις και με αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται η αναπτυξιακή τους πορεία αλλά και η συμβολή τους στο ΑΕΠ της χώρας.  

Το συνολικό απόθεμα των ΑΞΕ στο Ισραήλ στο τέλος του 2018 εκτιμάτο σε 171,6 δις δολ.  

Πίνακας 7: Επενδύσεις προς το Ισραήλ 

Ύψος εισερχόμενων ΑΞΕ στο Ισραήλ 2000-2018 (ροές) 

                                                           
2
 https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=IL 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

8.05 1.77 1.58 3.32 2.94 4.81 1.43 8.79 1.03 4.61 6.98 8.65 9.1 11.8 6.1 11.3 
11.9

8 
18.
16 

20.7
8 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβιβ. 

 

Το Ισραήλ σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα έχει καταστεί ένας σημαντικός επενδυτής στην παγκόσμια 

οικονομία καθώς ειδικώς από το 2006 προβαίνει σε άμεσες ξένες επενδύσεις σε τομείς τεχνολογικής αιχμής και 

καινοτομίας. Το συνολικό απόθεμα των ΑΞΕ του Ισραήλ στο εξωτερικό ανέρχεται μέχρι το τέλος 2018 σε 119,5 

δις δολ.  Είναι σημαντικό ότι το ύψος των ΑΞΕ στο εξωτερικό αγγίζει ετησίως την τελευταία πενταετία το 1% του 

ΑΕΠ της χώρας.  

 

Πίνακας 10-2¨Ύψος εξερχόμενων ΑΞΕ στο Ισραήλ 2001-2018 (ροές) 

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

4,54 2,94 15,43 8,60 7,21 1,75 7,94 7,4 2,28 3,86 4,52 11 14,6 6,2 6,2 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα-Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβιβ. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το απόθεμα ισραηλινών άμεσων ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ το 2018 ανήλθε σε 38,5 δις 

δολ. Περίπου 25.800 αμερικανοί εργάζονται σε εταιρείες που είναι ιδιοκτησίας ισραηλινών συμφερόντων.  Οι 

κορυφαίοι τομείς επενδύσεων των ισραηλινών κεφαλαίων στις ΗΠΑ είναι κατά σειρά: πληροφορική και 

υπηρεσίες αυτής, πλαστικά, τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιατρικές συσκευές και ακίνητα. 

Οι επενδύσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας , στις νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) και στον κλάδο της 

κυβερνοασφάλειας αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο των εισερχόμενων κεφαλαίων.  

Οι επενδύσεις του Ισραήλ στο R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν παγκοσμίως οι μεγαλύτερες μέχρι το 2014. 

Σύμφωνα όμως, με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (2017), η Νότια Κορέα υπερκέρασε το Ισραήλ με ποσοστό 

4,3% του ΑΕΠ έναντι 4,1% του Ισραήλ. Πολλοί αποδίδουν την πτώση στην έλλειψη υψηλού επιπέδου εργατικού 

δυναμικού (μηχανικών), καθώς αποτέλεσε κυβερνητική επιλογή η περικοπή των παροχών στην εκπαίδευση και 

στα ερευνητικά κέντρα. 

Σύμφωνα με το Bloomberg, τo Ισραήλ, γνωστό και ως Start-up Nation,  κατατάσσεται στη 10η θέση παγκοσμίως 

ως καινοτόμο κράτος. Είναι πρώτο στην κατάταξη ως προς τον αριθμό των ερευνητών (ανά 1 εκατ.πληθυσμού), 

δεύτερο, στην παγκόσμια κατάταξη της κατά κεφαλή επένδυσης στο R&D και τρίτο στην υψηλή τεχνολογία 

(πυκνότητα).  

Αξιοσημείωτες ΑΞΕ ήταν  η εξαγορά $15,3 δις  της ισρ/εταιρείας  ΜOBILYE  από την INTEL το 2017. Στο Ισραήλ, 

έχουν επενδύσει 270 πολυεθνικές εταιρείες, από τις οποίες οι περισσότερες προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ οι 

αντίστοιχες από τις χώρες της ΕΕ υπολείπονται σημαντικά. Επισημαίνεται ότι αυξάνεται, σε ετήσια βάση, το 

μερίδιο των κινεζικών εταιρειών στο Ισραήλ, παρότι η Κνεσέτ υιοθέτησε θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των 

επενδύσεων προκειμένου να ελέγξει τους επενδυτές σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. 
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 Προωθείται συστηματικά η εμπορική και οικονομική διασύνδεση των αμυντικών δαπανών με την εθνική 

οικονομία της χώρας, τόσο ως μορφή κεφαλαίου, όσο και υπό τη μορφή τεχνογνωσίας (know-how) αλλά και 

εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι αμυντικές δαπάνες λειτουργούν τελικά ως μία μορφή οικονομικού 

πολλαπλασιαστή. 

Δίδονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα (αν και με υψηλές απαιτήσεις-προϋποθέσεις), όπως φοροαπαλλαγές, 

μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές, εξαιρέσεις από την φορολογία για βιομηχανικές επενδύσεις. Ειδικότερα, ο 

εταιρικός φόρος από 25% μειώνεται σε 9% και 16% για τις περιοχές Α (Γαλιλαία, Κοιλάδα του Ιορδάνη, Έρημος 

Νέγκεβ, Ιεροσόλυμα – για εταιρίες υψηλής τεχνολογίας) και περιοχές Β (Κάτω Γαλιλαία, Βόρειος Νέγκεβ), 

εφόσον πρόκειται για εξαγωγικές επιχειρήσεις σε ποσοστό, τουλάχιστον 25% του συνολικού εισοδήματος τους, 

με αντίστοιχη μείωση και στην φορολογία των μερισμάτων. Αντίστοιχα, επενδύσεις εταιριών που υπάγονται σε 

προτιμησιακό καθεστώς φορολογούνται με ποσοστό 5% και 8%, αντίστοιχα, για τις περιοχές Α και Β. 

Δίδονται, επίσης, σημαντικές ενισχύσεις-επιχορηγήσεις για βιομηχανικές επενδύσεις (20% στην περιοχή Α, για 

περίοδο 5 ετών για εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, έπιπλα) εταιριών, εφόσον είναι διεθνώς 

ανταγωνιστικές (πραγματοποιούν εξαγωγές) και είναι καταχωρημένες ως εταιρίες που υπάγονται στο 

ισρ/δίκαιο. Επιπρόσθετα, 10% επιδότηση με απόφαση του Invest in Israel, μπορούν να εγκριθούν για 

βιομηχανικές επενδύσεις στην έρημο Negev. 

Υφίστανται επιδοτήσεις για R&D της ισρ/βιομηχανίας σε διάφορους τομείς. Στόχος των δράσεων των 

προγραμμάτων αυτών είναι, αφενός, η τεχνολογική καινοτομία, σε σύντομο χρόνο να μετατρέπεται σε διεθνώς 

εμπορεύσιμα αγαθά, αφετέρου η προώθηση της εξωστρέφειας των ισρ/επιχειρήσεων. 

H τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίως ο Δήμος Τελ Αβίβ (πρόκειται, ουσιαστικά για μητροπολιτική περιοχή), προσφέρει, 

μέσω του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων υποστήριξη σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (είτε start up, είτε πολυεθνικές 

που εγκαθίστανται στο Ισραήλ), μέσω διευκόλυνσης παροχής γης για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όσο 

και της επιβολής μειωμένων δημοτικών τελών. 

Στον  τομέα των στρατηγικών επενδύσεων διεξάγονται επιμέρους διαπραγματεύσεις, μεταξύ επιχειρήσεων και 

Κυβέρνησης, σε μία σειρά θεμάτων (παραχώρηση γης, φορολογική μεταχείριση, επιδοτήσεις, χρηματοδότηση, 

Ε&Α, άδειες εισόδου και εργασίας), το περιεχόμενο των οποίων κυρώνεται είτε με νόμο, είτε με σύμβαση. 

Τελευταία, ασκείται κριτική στις ισραηλινές επενδυτικές εταιρείες ότι επενδύουν αποκλειστικά στον 

περιορισμένο τομέα της τεχνολογίας που μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες στη βιομηχανία και 

στους άλλους τομείς της οικονομίας. 

 

1.2 Στοιχεία της οικονομίας των κρατιδίων / πολιτειών / 

επαρχιών (ή άλλη διοικητική διαίρεση της χώρας) 

 

Οικονομία της Παλαιστινιακής Αρχής. 

Η παλαιστινιακή οικονομία σημείωσε ελάχιστη πραγματική ανάπτυξη το 2019, όπως και το 2018, λόγω της 

επιδείνωσης της οικονομίας Γάζας, ενώ η οικονομία της Δυτικής Όχθης εξακολούθησε να αναπτύσσεται, 

μολονότι με βραδύτερο ρυθμό. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών της Παλαιστινιακής Αρχής 
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για το 2019 αποκαλύπτουν μια ανάπτυξη της παλαιστινιακής οικονομίας κατά 3,8% ετησίως: 4,2% στη Δυτική 

Όχθη και 2% στη Γάζα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους, καθώς το  2018 ήταν ιδιαίτερα 

ισχνή η ανάπτυξη. Το ΑΕΠ το 2019 ανήλθε σε 18 δις δολ. ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 2.080 δολ. στην Δυτική  

Όχθη και 901 δολ. στη Γάζα. Οι εξαγωγές ανήλθαν το 2019 περίπου σε 1 δις δολ. Κύρια εξαγόμενα προϊόντα 

είναι οι ελιές, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα υφάσματα.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8% ένεκα της πανδημίας. Η επιβολή 

απαγόρευσης μετακίνησης εισόδου και εξόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή δημιούργησε πρόβλημα ρευστότητας 

στην οικονομία, καθώς έπαψαν οι πληρωμές των ημερησίως απασχολουμένων παλαιστινίων σε ισραηλινές 

περιοχές. Το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 43% αγγίζοντας τα 800 εκ. δολ.   

Η δημοσιονομική κρίση της Παλαιστινιακής Αρχής/ΠΑ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2019 και ο 

αντίκτυπός της αντανακλάται στα στοιχεία του ΑΕΠ ολοκλήρου του έτους. Η εφάπαξ εκκαθάριση φόρου επί των 

καυσίμων (560 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ τον Αύγουστο του 2019 και 

αποδόθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή της επέτρεψε να ξεπεράσει το 2019 δίχως δημοσιονομικά προβλήματα, με 

μειωμένες δαπάνες. Διάφοροι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η μείωση των δημοσίων δαπανών δεν έχει 

οδηγήσει σε σημαντική πτωτική προσαρμογή των μοντέλων κατανάλωσης και επενδύσεων μέχρι σήμερα, καθώς 

η κρίση θεωρείται ως ρευστότητα παρά ως πρόβλημα φερεγγυότητας. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός αύξησης του 

πραγματικού ΑΕΠ ήταν 1,3% το 2019. Ωστόσο, η αβεβαιότητα για μια συνολική και σταθερή λύση για το ζήτημα 

της απόδοσης φόρων εκ μέρους του Ισραήλ παραμένει υψηλή. Σύμφωνα με το κυρίαρχο σενάριο που 

προβλέπει τη συνέχιση του περιοριστικού καθεστώτος του Ισραήλ, την συνέχιση του εσωτερικού χάσματος 

μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας και την μείωση των επιπέδων βοήθειας, η παλαιστινιακή οικονομία 

αναμένεται να περιέλθει σε αρνητική ανάπτυξη το 2020 και το 2021, ακόμα και αν εξακολουθήσουν οι εφάπαξ 

μεταφορές από τα έσοδα εκκαθάρισης των φόρων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας 

αναφορικά με την υιοθέτηση ρύθμισης η οποία τελικά θα περιόριζε το φόρο κατανάλωσης στις ιδιωτικές 

δαπάνες. Η μείωση της ανάπτυξης συνεπάγεται σημαντική μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος 

και αύξηση της φτώχειας. Το μελλοντικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα εξαρτάται επίσης από την απόσβεση των 

εσόδων από την εκκαθάριση φόρων. Εάν δεν επιλυθεί, η ΠΑ θα ξεκινήσει το έτος 2020 με σοβαρές 

δημοσιονομικές συνθήκες. Εάν τα επίπεδα στήριξης των χορηγών βοήθειας παραμείνουν παρόμοια με το 2019, 

η ΠΑ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειμμα χρηματοδότησης μετά την ενίσχυση, σε βάση δέσμευσης, που 

υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

Η παρακράτηση φόρου από το Ισραήλ παραβιάζει την οικονομική συμφωνία του Παρισιού που υπογράφηκε 

μετά τις Συμφωνίες του Όσλο και βασίζεται σε ισραηλινό νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 και η 

εφαρμογή του άρχισε τον Φεβρουάριο 2019. Ο νόμος απαιτεί από το Ισραήλ να αφαιρέσει ένα ποσό ισοδύναμο 

με αυτό που η ΠΑ λέει ότι πληρώνει στις παλαιστινιακές οικογένειες φυλακισμένων και εκείνων που 

σκοτώθηκαν με βίαιες ενέργειες. Το ποσό που αφαιρείται είναι περίπου 500 εκατομμύρια σέκελ (141 

εκατομμύρια δολάρια) το μήνα. Επειδή ο Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς αποφάσισε να μην δεχθεί μερικές 

φορολογικές μεταφορές από το Ισραήλ αλλά μόνο το πλήρες ποσό, το οποίο αποτελεί το 60% του 

προϋπολογισμού της ΠΑ, δημιουργήθηκε το 2019 βαθιά οικονομική κρίση. 

Σημειώνεται ότι ήδη από το 2019 η ΠΑ εισπράτει απευθείας τον φόρο καυσίμων ο οποίος αποτελεί σημαντικό 

δημόσιο έσοδο. 

Ούτε το 2020 πραγματοποιήθηκαν αξιοσημείωτες εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδος και Παλαιστινιακής 

Αρχής. Οι εξαγωγές της Ελλάδος το 2020 ανήλθαν σε 828 χιλ. ευρώ ενώ το 2019 ήταν 716 χιλ. €. Οι εισαγωγές 

αντιστοίχως ήταν 655 χιλ. € και αυτές αφορούσαν απορρίματα για διαχείρισή τους από ελληνικές εταιρείες. Το 
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2020 δεν εντοπίζονται εξαγωγές μολύβδου που το 2019 ανήλθαν σε 370 χιλ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

σημανιτκότερες ελληνικές εξαγωγές προς την Παλαιστινιακή Αρχή είναι τα σοκολατοειδή που ανήλθαν σε 191 

χιλ €. Μεταλλικά νερά (106 χιλ. €) και ρύζι (196 χιλ. €). 

 

1.3 Οικονομικές προβλέψεις 2021 
 

Οι προβλέψεις για την οικονομία του Ισραήλ για το 2021 έχουν να κάνουν με την προοπτική αντιμετώπισης της 

πανδημίας μέχρι την Άνοιξη ώστε η οικονομία να πάψει να υπολειτουργεί και να μην χρειάζεται ο δημόσιος 

προϋπολογισμός να στηρίζει τους φορείς της οικονομίας.    

Το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 73,1% στο τέλος του 2020, από 60% στο τέλος του 2019. Αρχικώς η ανησυχία ήταν 

για την εξέλιξη του χρέους το 2022, ωστόσο μετά την επιβάρυνση του δημοσίου χρέους κατά την περίοδο της 

πανδημίας, οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 78,8 δις. σέκελ (20 δις €) το 2020 σε σύγκριση με το 2019, ενώ 

τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν κατά 29,4 δις σέκελ (7,5 δις €), οδηγώντας σε αύξηση δεκατριών εκατοστιαίων 

μονάδων του ΑΕΠ στις χρηματοδοτικές απαιτήσεις της κυβέρνησης σε σύγκριση με το 2019. Η S&P εκτιμά ότι το 

2021, το ΑΕΠ του Ισραήλ θα αυξηθεί κατά 4,5% ίσως όχι το καλύτερο ποσοστό ανάκαμψης, αλλά εξακολουθεί 

να είναι σταθερή η ανοδική πορεία της οικονομίας. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να είναι περίπου 78% για τα 

επόμενα τρία χρόνια, ποσοστό που μπορεί να μην είναι ιδανικό, αλλά ακόμα υποδεέστερο της αξίας του 

συνόλου της οικονομίας, κάτιπου δεν συμβαίνει με πολλές χώρες του ΟΟΣΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι ακόμη και η επίτευξη στόχου για το έλλειμμα 3% του ΑΕΠ δεν θα εμπόδιζε τη 

συνεχιζόμενη αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ, συνεπώς η κυβέρνηση θα έπρεπε να καταβάλει 

μεγαλύτερες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες 

εκτιμήσεις υπάρχουν περιθώρια για περικοπή δαπανών στα υπουργεία, ενώ εξ’ αντιθέτου οι δαπάνες για 

υπηρεσίες προς του πολίτες στο Ισραήλ (εξαιρουμένων των τόκων) είναι πολύ χαμηλές σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα. Η αύξηση που καταγράφηκε σε αυτές τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση 

έπρεπε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για αύξηση των κοινωνικών δαπανών του προϋπολογισμού. Επομένως, 

είναι ελάχιστα πιθανό οι δαπάνες να μπορούν να μειωθούν σημαντικά χωρίς δραστική επίδραση ζημιά στις 

υπηρεσίες και κυρίως στους σκοπούς που επιθυμεί να να παράσχει η κυβέρνηση.  

Ο σχετικά χαμηλός πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια - ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες προηγμένες οικονομίες - 

αποδόθηκε εν μέρει στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους ζωής και την αύξηση του 

ανταγωνισμού, την τεχνολογική πρόοδο που διευκόλυνε τη σύγκριση των τιμών μέσω e-commerce και οι 

αλλαγές στην ευαισθητοποίηση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η ευαισθησία των καταναλωτών στις 

αυξήσεις των τιμών αντανακλάται στις κοινωνικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2011 και τα 

επόμενα χρόνια και είναι πιθανό ότι επηρέασε τις αποφάσεις των εταιρειών στην τιμολόγηση των προϊόντων 

τους. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αναφερθούν ως "παράγοντες προσφοράς" που δυσχεραίνουν τις 

εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές τους.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να μειωθεί, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, από 3,3% κατά 

μέσο όρο μεταξύ 2000 και 2016, σε μέσο όρο 2,7% μεταξύ 2017 και 2035 και κατά μέσο όρο 2,4% σε ολόκληρο 

το διάστημα της πρόβλεψης. Ο κύριος λόγος για αυτό έχει να κάνει με τη σύνθεση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του πληθυσμού αναμένεται μόνη της να μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης του 

πληθυσμού της βασικής ομάδας εργασίας εργασίας (25-64 ετών), οδηγώντας σε μείωση του ρυθμού αύξησης 
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του όγκου της εργασίας στην οικονομία. Η ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του πληθυσμού 

ηλικίας 25-64 ετών τα τελευταία χρόνια αναμένεται να επιφέρει μείωση περαιτέρω 0,5% κατά μέσο όρο σε 

σχέση με το εύρος της πρόβλεψης σε σύγκριση με το μέσο όρο μεταξύ του 2000 και 2015. 

 

Το Ισραήλ κατατάσσεται στην 30η θέση μεταξύ των 34 χωρών μελών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την ευκολία 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας). Το μοντέλο δείχνει ότι αν 

υπάρξει η μέγιστη βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, η αύξηση του ΑΕΠ θα είνια κατά σχεδόν 0,12 ποσοστιαίες 

μονάδες, έτσι ώστε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 6%. Το Ισραήλ κατατάσσεται ιδιαίτερα χαμηλά σε 

τρεις τομείς: την ευκολία εγγραφής των περιουσιακών στοιχείων (30η θέση), την αμεσότητα της πληρωμής 

φόρων (32η θέση) και την αμεσότητα τρόπων εκτέλεσης μιας επιχειρεηματικής σύμβασης (28η θέση). Οι 

παράγοντες αυτοί έχουν τεθεί στο στόχαστρο τόσο της Παγκόσμιας Τράπεζας, όσο και της ΕΕ.  

Παράλληλα στόχος για το 2030 είναι η αντικατάσταση της χρήσης άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και μετάβαση στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Παράλληλα μέχρι το 2030 στόχος είναι η παραγωγη 17% μέσω 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως ενδιάμεσος στόχος έχει τεθεί το 10% έως το 2020 (κυβερνητικό ψήφισμα 

542 του 2015). Το 2022 θα εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αναλόγως των τεχνολογικών 

εξελίξεων και τον ρυθμό ενσωμάτωσης στην πράξη. 

Το Ισραήλ το 2019 κατέστη για πρώτη φορά εξαγωγός φυσικού αερίου. Οι προσπάθεις που ξεκίνησαν πριν 20 

χρόνια καρποφόρησαν. Το κοίτασμα Tamar ήταν το πρώτο σημαντικό εύρημα το 2009. Η παραγωγή και 

εκμετάλλευση από αυτό ξεκίνησε τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013, θέτοντας τη χώρα στο δρόμο προς την 

ανεξαρτησία και εξοικονομώντας στην οικονομία για το 1 δις. σέκελ σε ενεργειακό κόστος. 

Το 2010, η Noble Energy από τις ΗΠΑ ανακάλυψε το τεράστιο κοίτασμα Leviathan. Στο τέλος του 2019 άρχισαν 

οι πρώτες εξαγωγές προς την Ιορδανία και στις αρχές του 2020 προς την Αίγυπτο. 

Οι προβλέψεις είναι ότι τα εσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου - σε δικαιώματα, φόρους και πολλά άλλα - 

θα φέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σέκελ στα κρατικά ταμεία του Ισραήλ. Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατασκευή νέων νοσοκομείων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων, την 

ανακαίνιση ερειπωμένων σχολείων και την αναβάθμιση της υποδομής μεταφορών του έθνους.  
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Σημειώνεται ότι στις 2.1.2020 υπεγράφη στην Αθήνα από τον έλληνα Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τον 

ισραηλινό ομόλογό του κλ. Νετανιάχου και τον Πρόεδρο της Κύπρου κ. Αναστασιάδη η συμφωνία για την 

κατασκευή του αγωγού/ EASTMED που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ο 

φιλόδοξος αγωγός είναι ένα από τα «έργα κοινού ενδιαφέροντος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη 

χρηματοδοτούνται μελέτες για την κατασκευή του. Προβλέπεται να έχει μήκος 1.900 χιλιόμετρα και 

μακροπρόθεσμα, από την ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου θα φτάνει μέσω εκείνης της Ελλάδος στην Ευρώπη. 

Στη δυτική Ελλάδα, ο αγωγός θα συνδεθεί με τον προγραμματισμένο αγωγό Poseidon, που συγχρηματοδοτείται 

από την ΕΕ, και θα συνδέσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα με την Ιταλία. 

Μέχρι το 2025, ο αγωγός θα μπορεί να μεταφέρει 10 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από ισραηλινά 

και κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου και προβλέπεται να αυξηθεί στο διπλάσιο αυτή του η δυνατότητα και 

με την συμβολή από ελληνικά υπό έρευνα κοιτάσματα. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι μακροοικονομικές τάσεις στο Ισραήλ θα κινηθούν ως εξής: 

Προβλέψεις ΟΟΣΑ  2020 2021 

Ιδιωτική κατανάλωση -11,6% 6% 

Επενδύσεις κεφαλαίου -11,8% -0,8% 

Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών -4,3% 3,2% 

Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών -9% 6,1% 

Ανεργία 6,1% 6,5% 

Πλεόνασμα (% ΑΕΠ) 4,1% 3,7% 

Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -13,8% -10,3% 

Ποσοστό χρέους επί του ΑΕΠ (% ΑΕΠ) 77% 84,7% 

 

 

1.4 Οικονομικές σχέσεις Ισραήλ 
 

1.4.1 Ισραήλ –  ΠΟΕ 

 

Το Ισραήλ είναι μέλος του ΠΟΕ από τις 21 Απριλίου 1995 και μέλος της GATT από τις 5 Ιουλίου 1962.  

Α. Αποδοχή πολυμερών μέσων: 

     -Πρωτόκολλο του 2005 για την τροποποίηση της συμφωνίας TRIPS (που έγινε δεκτή στις 10 Αυγούστου 2007) 

     -Πρωτόκολλο του 2014 σχετικά με τη συμφωνία διευκόλυνσης του εμπορίου (που έγινε αποδεκτή στις 8 

Δεκεμβρίου 2017) 

Β. Συμμετοχή σε πολυμερείς συμφωνίες ΠΟΕ 

     -Παρατηρητής στην Επιτροπή Εμπορίου Πολιτικών Αεροσκαφών 

     -Σύμβαση για τις δημόσιες συμβάσεις 

     -Συμφωνία για την τεχνολογία πληροφορικής 

Γ. Συμμετοχή σε μηχανισμούς RTAs & PTAs 

- Preferential Trade Arrangements 

- Regional Trade Agreements 

 

Δ. Το Ισραήλ είναι μέλος αυτών των ομάδων στις διαπραγματεύσεις: 

http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=376
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=376&lang=1
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- G-10 

 - Φίλοι των Διαπραγματεύσεων-Friends of AD Negotiations (AD-FAN) 

 - Κοινή πρόταση για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

1.4.2 Ισραήλ  – Ευρωπαϊκή Ένωση 

3.1 ΔΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ 

Γενικά οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οικονομικό επίπεδο, είναι  θετικές 

εδράζονται δε, σε ισχυρές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις καθώς και στην τεχνική συνεργασία. Ενίοτε, όμως,  

επηρεάζονται  από τις ισραηλινο-παλαιστινιακές διενέξεις και  συγκρούσεις. 

Το εμπόριο, μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, διεξάγεται βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης. H EE παραμένει ο 

κυριότερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ και το 2020. Αποτελεί για την ΕΕ τον 30ο εμπορικό  προμηθευτή της 

(εισαγωγές), τον 22ο πελάτη της (εξαγωγές).  Οι εξαγωγές του Ισραήλ στην ΕΕ καλύπτουν μερίδιο 32,5% των 

συνολικών εξαγωγών ενώ προς τις ΗΠΑ καλύπτουν ποσοστό 23% και προς τις αγορές της Ασίας το 21,5%, 

αντίστοιχα. 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό εξαγωγικό κλάδο προς την ΕΕ. Ένας άλλος τομέας που  επίσης 

σημείωσε  απότομη πτώση των εξαγωγών ήταν η αεροναυπηγική βιομηχανία. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις 

αντισταθμίστηκαν από την μεγάλη αύξηση των εξαγωγών χημικών, τηλεπικοινωνιών, ιατρικού εξοπλισμού και 

γεωργικών προϊόντων. 

 Μείωση  των εξαγωγών καταγράφηκαν από τις αγορές  της Γερμανίας (-7%), του Βελγίου (-14%), της Ιταλίας (-

4%), της Τσεχίας (-4,6%) και σε άλλες χώρες. Αντίθετα,  παρατηρήθηκαν  αυξήσεις στις εισαγωγές από την 

Ελλάδα (14,4%), από την Γαλλία (4%), την Ιρλανδία (13%), την Αυστρία (12%), την Πολωνία (6,6%), την 

Πορτογαλία (16,6%) και άλλες χώρες.  

Οι εξαγωγές υπηρεσιών στις χώρες της ΕΕ ανήλθαν το 2019 στα €5,1 δις  (computer, software, cyber security, 

μεταφορές και R&D υπηρεσίες), ενώ οι ισρ/εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ στα €7,2δις. Αντίθετα το 2020 οι 

εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν στα 8,6 δις € ποσοστό 19% υψηλότερο από εκείνο των προϊόντων καθώς η 

πανδημία δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας του Ισραήλ. Η αγορά του Ισραήλ 

αποτέλεσε για την ΕΕ τον 17ο πελάτη το 2020 στις εξαγωγές υπηρεσιών διεθνώς (το 2019 ήταν ο 21ος) σύμφωνα 

με στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης Ισραήλ.   

Η  μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα, αφενός της μεγάλης συγκέντρωσης που 

παρατηρείται στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας (computer, 

παροχή λογισμικών, υπηρεσίες επικοινωνίας), αφετέρου στο γεγονός ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών επηρεάζονται 

λιγότερο από τις νομισματικές αλλαγές, σε αντίθεση με τις εξαγωγές των προϊόντων.                                                                           

3.2. «Προτιμησιακή μεταχείριση» των προϊοντων που παραγονται στα παλαιστινιακά 

εδάφη 

Προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δεν υπάγονται στη Συμφωνία 

Ελεύθερου Εμπορίου, καθώς δεν θεωρούνται Ισραηλινά. 

Από το 1998 το Ισραήλ και η ΕΕ έχουν διαφορετική αντίληψη για τη νομική αντιμετώπιση των προϊόντων που 

εξάγονται στην ΕΕ από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι αυτά παράγονται στην 
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εδαφική του επικράτεια, ότι θα πρέπει να υπάγονται στη Συμφωνία Σύνδεσης και συνεπώς να επωφελούνται 

από την προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται. Η ΕΕ υποστηρίζει ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, αφού 

τα εδάφη αυτά δεν αποτελούν μέρος του Ισραήλ,  λόγω παράνομης κατοχής,  συνεπώς και τα προϊόντα που 

παράγονται σε αυτά δεν μπορούν να επωφεληθούν από την προτιμησιακή μεταχείριση .  

Σε αντίθεση με την ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται αδασμολόγητα προϊόντα που προέρχονται από τα 

«κατεχόμενα» Παλαιστινιακά Εδάφη, σύμφωνα με τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου του 1985. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ (2012/C 232/03), σε συνέχεια προηγούμενης αντίστοιχης 

ανακοίνωσης (1) ΕΕ C20 της 25.1.2005,  αλλά και διευθετήσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, αναφορικά, με 

την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 4 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όλα τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας 

EUR.1 καθώς και οι δηλώσεις τιμολογίου που εκδίδονται ή συντάσσονται από το Ισραήλ πρέπει να φέρουν από 

την 1η Φεβρουαρίου 2005, τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της πόλης, της κοινότητας ή της βιομηχανικής 

ζώνης, όπου πραγματοποιήθηκε η παραγωγή των προϊόντων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως καταγόμενα. Το 

ίδιο ισχύει και για όλα τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR-MED και τις δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που 

ενδέχεται να έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί στο Ισραήλ προς εξαγωγή στην ΕΕ. Συνεπώς, δεν χορηγείται προτι-

μησιακή μεταχείριση στα εμπορεύματα, των οποίων το αποδεικτικό καταγωγής αναφέρει ότι η παραγωγή που 

προσδίδει την καταγωγή τους έχει πραγματοποιηθεί σε τόπο εντός των εδαφών που τέθηκαν υπό ισραηλινή 

διοίκηση από τον Ιούνιο 1967. 

Στις 11.11.2015 η ΕΕ είχε υιοθετήσει μια ερμηνευτική εγκύκλιο αναφορικά με τα προϊόντα προέλευσης από τα 

κατεχόμενα εδάφη από το Ισραήλ,  με την οποία οριζόνταν ότι τα  εν λόγω προϊόντα δεν απολαμβάνουν 

προτιμησιακό καθεστώς με την ΕΕ και ότι καθώς  η αναγραφή προέλευσης των προϊόντων στις χώρες της ΕΕ 

είναι υποχρεωτική, αυτή θα πρέπει να είναι ορθή και να μην παραπλανεί τον καταναλωτή. Η ένδειξη “made in 

Israel” χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα που παράγονται στα αναγνωρισμένα  από το 1967 εδάφη του Ισραήλ 

και όχι στα Κατεχόμενα Εδάφη (Δυτική όχθη και Υψώματα Γκολάν). 

Ως εκ τούτου, 4 θέματα συνδέονται με τις εισαγωγές από τα κατεχόμενα  στην ΕΕ: 

1. Εξασφάλιση της μη προτιμησιακής μεταχείρισης από την ΕΕ 

2. Ετικέτες (labeling) των  προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα 

3. Πιστοποίηση των οργανικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα 

4. Πιστοποίηση  από τις Κτηνιατρικές Αρχές των προϊόντων που προέρχονται από ζώντα ζώα (γάλα, 

γαλακτοκομικά). 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη τον Νοέμβριο 2015 ότι εξαγωγές από εβραϊκούς οικισμούς θα πρέπει να 

αναγράφουν την προέλευση, διότι τα κατεχόμενα έχουν άλλο καθεστώς. Ο καταναλωτής πρέπει να αποφασίζει 

ακόμη και με ηθικές παραμέτρους. Σύμφωνα με την απόφαση τρόφιμα από εβραϊκούς οικισμούς στην 

κατεχόμενη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και άλλες περιοχές που κατέλαβαν το 1967 οι Ισραηλινοί στον πόλεμο των 

6 ημερών, θα πρέπει στο εξής να αναγράφουν την προέλευσή τους, όταν εξάγονται σε χώρες της ΕΕ. Ανάμεσα 

στα επιχειρήματα του ευρωπαίου δικαστή ήταν ότι τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχουν διαφορετικό 

νομικό καθεστώς σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο από ότι το Ισραήλ. Η αναγραφή προέλευσης είναι υποχρεωτική 

για να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και να «επιτρέπει στον αγοραστή να κάνει επιλογή βασισμένη ακόμη 

και σε ηθικές παραμέτρους», αποφάνθηκε το δικαστήριο. Αξίζει να υπενθυμίσει κανείς ότι μετά τον πόλεμο των 

6 ημερών τα ΗΕ χαρακτήρισαν τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Λωρίδα της Γάζας και τα 

υψώματα του Γκολάν ως κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.  

 

2.1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ – ΕΕ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 

35 

 

Οι κυριότερες νομικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της ΕΕ καθορίζονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης  ενώ 

υπάρχουν συμφωνίες που καλύπτουν τομεακά ζητήματα .Συγκεκριμένα: 

2.1.1.Συμφωνία Σύνδεσης 

Το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα συνήψαν διπλωματικές σχέσεις ήδη από το 1959. Μια πρώτη 

Συμφωνία Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών υπεγράφη το 1975. Στη συνέχεια η Συμφωνία Σύνδεσης τέθηκε σε 

ισχύ το 2000 και προέβλεπε ευνοϊκή οικονομική, εμπορική, τεχνολογική έρευνα και συνεργασία μεταξύ των 

μερών. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται μέτρα για τη δημιουργία  ζώνης ελεύθερου εμπορίου βιομηχανικών 

προϊόντων καθώς και την απελευθέρωση του εμπορίου των  γεωργικών προϊόντων, των υπηρεσιών και της 

κίνησης κεφαλαίων. Η συμφωνία όριζε επίσης τη βάση για την πολιτιστική,  ερευνητική και πολιτική 

συνεργασία. 

Η αναβάθμιση της Συμφωνία Σύνδεσης από καιρό, βρίσκεται σε αναμονή (2008), λόγω των ισραηλινών 

εποικισμών και του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας. Συγκεκριμένα, το 2009, η ΕΕ αποφάσισε, λόγω των 

ισραηλινών εποικισμών και του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας να σταματήσει την αναβάθμιση του 

«Σχεδίου Δράσης», το οποίο τεχνικά έληξε, το 2008, και από τότε, επανεξετάζεται, σε ετήσια βάση.   

 

2.1.2. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ( ΕΠΓ) 

Το 2005, η ΕΕ και το Ισραήλ υπέγραψαν ένα «Σχέδιο Δράσης» (Action Plan) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας ( ΕΠΓ) με σκοπό την βαθμιαία  ενσωμάτωση του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές  πολιτικές και 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάθε διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση καθορίζονταν και αμφότερες τις πλευρές 

και αντανακλούσε τις προτεραιότητες και ανάγκες του Ισραήλ. 

Αν και αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), το Ισραήλ, λόγω του προχωρημένου επιπέδου 

οικονομικής ανάπτυξης, λαμβάνει περιορισμένη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ΕΝΙ) και τα 

κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την υλοποίηση θεσμικών σχεδίων αδελφοποίησης. Το 

σχέδιο δράσης ΕΕ-Ισραήλ, που συμφωνήθηκε το 2005, βασίζεται σε κοινές κοινές αξίες της δημοκρατίας, του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Προωθεί την 

ενσωμάτωση του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα. Έχει παραταθεί μέχρι το 2020. 

Το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ΕΝΙ) είναι ένα από τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη συνεργασία με το 

Ισραήλ. Όλα τα προγράμματα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 

με την επιλεξιμότητα των ισραηλινών φορέων και τις δραστηριότητές τους στα εδάφη που καταλαμβάνει το 

Ισραήλ από τον Ιούνιο του 1967» που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 

Ιουλίου 2013 

 

Μέσω προγραμμάτων twinning, η ΕΕ υποστηρίζει την προσέγγιση των ισραηλινών κανόνων και προτύπων στη 

δημόσια διοίκηση με εκείνα της ΕΕ. Προσφέρει την ευκαιρία να μοιραστεί την καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική σε 

πολλούς τομείς. Η συνεισφορά της ΕΕ στα προγράμματα αδελφοποίησης στο Ισραήλ στο πλαίσιο διμερών 

χορηγήσεων ΕΝΙ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1,8 εκατ. Ευρώ ετησίως. Τα προγράμματα twinnning που 

βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τους τομείς της στατιστικής, της εκπαίδευσης και των τηλεπικοινωνιών. 

Το 2013, η ΕΕ προσέφερε στο Ισραήλ και στο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης το καθεστώς των «ειδικών 

προνομιακών εταιρικών σχέσεων» που παρέχει ένα πακέτο σημαντικής πολιτικής και οικονομικής στήριξης και 
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υποστήριξης στον τομέα της ασφάλειας για τα δύο μέρη, το οποίο περιλαμβάνει  αυξημένη πρόσβαση των 

προϊόντων τους στις ευρωπαϊκές αγορές, στενότερη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας, διευκόλυνση του 

εμπορίου και των επενδύσεων και προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων.  

2.1.3. Ευρω-Μεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ευρ. Κοινοτήτων με το Ισραήλ 

Υπεγράφη το 1995 και τέθηκε σε ισχύ το 2000: Προβλέπει φιλελευθεροποίηση του εμπορίου βιομηχανικών 

προϊόντων και προοδευτική φιλελευθεροποίηση του δικαιώματος εγκατάστασης εταιρειών, των περιορισμών 

στις ροές κεφαλαίου, τη διαφάνεια των κρατικών ενισχύσεων και άρση των κρατικών μονοπωλίων,  την 

προστασία των βιομηχανικών, πνευματικών και εμπορικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Καθιερώνει τη διμερή 

συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, στους τομείς: βιομηχανικά/γεωργικά πρότυπα, 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, περιβάλλον, ενέργεια, επικοινωνίες, μεταφορές, τουρισμός, νομοθετική 

εναρμόνιση.  

Το Ισραήλ είναι ένας από τους εταίρους της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (Euromed). Η Euromed είναι μία 

από τις βασικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, μέσω της οποίας η ΕΕ προσφέρει στους 

γείτονές της μια προνομιακή σχέση βασιζόμενη στην αμοιβαία δέσμευση για κοινές αξίες 

(συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της χρηστής 

διακυβέρνησης και της βιώσιμη ανάπτυξη). Η Euromed αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιδίωξη 

μεγαλύτερης οικονομικής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Μεσογείου, μεταξύ άλλων και μεταξύ των 

μεσογειακών εταίρων. 

Η Συμφωνία Σύνδεσης εγκαθίδρυσε δύο βασικά όργανα Ευρω –Ισραηλινού διαλόγου, αφενός το Συμβούλιο 

Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ (συνεδριάζει σε υπουργικό επίπεδο) και  αφετέρου, την Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ 

(συνεδριάζει σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων), τα οποία συνέρχονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να 

συζητήσουν πολιτικά και οικονομικά θέματα καθώς και ζητήματα που άπτονται της  περιφερειακής 

συνεργασίας. 

Τέλος, στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής Συμφωνίας, οι δύο πλευρές έχουν χορηγήσει  σημαντικές εμπορικές 

παραχωρήσεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα είτε με τη μορφή της δασμολογικής μείωσης ή εξάλειψης, είτε 

στο πλαίσιο των ποσοστώσεων. 

2.1.4. Λοιπές συνεργασίες 

Εκτός από τα διμερή και τα θεματικά προγράμματα, το Ισραήλ επωφελείται από διάφορα περιφερειακά 

προγράμματα, στους τομείς του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, του περιβάλλοντος και της αλλαγής του 

κλίματος, του πολιτισμού και της νεολαίας. 

 

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την οικοδόμηση της ειρήνης (πρώην πρόγραμμα εταιρικής σχέσης για την ειρήνη 

της ΕΕ) υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν την ειρηνευτική διαδικασία σε 

κοινωνικό επίπεδο και προωθούν τις άμεσες σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών, που βασίζονται στην ισότητα 

και την αμοιβαιότητα, μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Το πρόγραμμα απορροφά ετήσια κονδύλια ύψους 

5 εκατ. ευρώ για τοπικές και διασυνοριακές πρωτοβουλίες στην Παλαιστίνη, το Ισραήλ και την Ιορδανία. 

 

Επιπλέον, ισραηλινά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιοι 

φορείς καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
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της ΕΕ και των γειτονικών χωρών που μοιράζονται χερσαία σύνορα ή θαλάσσια διάβαση. Το πρόγραμμα 

διασυνοριακής συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ υπεγράφη στις 2 Ιανουαρίου 2018. 

2.2.  ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΕ-ΙΣΡΑΗΛ: 

2.2.1. Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου στον Τομέα Φαρμακευτικών Προϊόντων-

Agreement on Conformity Assessment   and Acceptance of Industrial Products(ACAA 2012) 

Οι συμφωνίες για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών  και φαρμακευτικών 

προϊόντων (ACAA) εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012. Η επικύρωση της (ΑCAA) διευκολύνει 

την εξαγωγή ισραηλινών φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων προς τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.  

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα παράρτημα αναφορικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα και επιτρέπει στα εν λόγω προϊόντα που είναι πιστοποιημένα από την ΕΕ να διατίθενται στην αγορά 

του Ισραήλ και αντίστροφα, χωρίς πρόσθετη πιστοποίηση. 

Η ΕΕ σε όλες τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Εμπορίου με το Ισραήλ το 2017, επανέλαβε το αίτημα  για 

συμπερίληψη στον κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών, ιατρικού εξοπλισμού, 

αιματολογικών φαρμάκων, κτηνιατρικών και άλλων φαρμάκων (ΜS)  από όλες τις χώρες της ΕΕ καθώς  

ορισμένες χώρες της ΕΕ,  αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση από το Ισραήλ.  

Ακόμη, η προσπάθεια του Ισραήλ να μεταρρυθμίσει το πλαίσιο εισαγωγών καλλυντικών στο Ισραήλ, ενώ θα 

μπορούσε, κατ’αρχήν, να ευθυγραμμισθεί με το αντίστοιχο καθεστώς εισαγωγών της ΕΕ, φαίνεται από το 

τελευταίο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή (Knesset), τον Απρίλιο του 2018, ότι δημιουργεί 

περισσότερα εμπόδια στο διμερές εμπόριο στον τομέα αυτό. 

 

2.2.2. Συμφωνία «Ανοιχτών Ουρανών» - “Οpen Skies Agreement” 

Η ΕΕ και το Ισραήλ υπέγραψαν την  Ευρω-Μεσογειακή συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (2013) που  

ενίσχυσε τις οικονομικές, εμπορικές και τουριστικές σχέσεις. Η συμφωνία άνοιγε σταδιακά την αγορά 

αεροπορικών μεταφορών, έως το 2018, ενοποιώντας  τις αντίστοιχες αγορές, δημιουργώντας έναν χώρο 

αερομεταφορών με κοινούς κανόνες, παρέχοντας οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές και νέες ευκαιρίες 

για τη βιομηχανία. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ (CAAI), αναφορικά με 

την  εφαρμογή της συμφωνίας, δεν υπάρχει, πλέον, αμφιβολία για την επιτυχία της, καθώς σημειώθηκε  

ουσιαστική αύξηση του αριθμού μεταφορέων, πτήσεων και προορισμών με παράλληλη μείωση των τιμών των 

εισιτηρίων, κατά 15%-40%. Ο συνολικός αριθμός των ισραηλινών επιβατών που ταξίδευσαν στο 

εξωτερικό αυξήθηκε  από το 2013,  κατά 56%, το 2017, και σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των επιβατών 

ανήλθε στους 11,9 εκ., από 7,6 εκ., το 2013.  

Οι χώρες της  ΕΕ, το 2017, αποτελούν τον κορυφαίο προορισμό των πτήσεων που προέρχονται από ισραηλινούς 

αερολιμένες (60% του συνόλου των πτήσεων). H μεγαλύτερη ανάπτυξη συγκεντρώνεται στους προορισμούς της 

Κύπρου, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας και Ελλάδας.Επιπλέον, η συμφωνία οδήγησε σε απότομη αύξηση 

(τετραπλασιασμό) της έναρξης αεροπορικών δρομολογίων ΕΕ-Ισραήλ, (από 43 προορισμούς, το 2013, σε 91 το 

2017), καθώς στην αγορά εισήλθαν αεροπορικοί μεταφορείς χαμηλού κόστους.( Ryanair, Wizzair, EasyJet).Το 

2016 το Ισραήλ έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής  υπηρεσίας EUROCONTROL.  
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2.2.3. Συμφωνία για την καλή εργαστηριακή πρακτική (Agreement on Good Laboratory 

Practice-GLP) 

Τέθηκε σε ισχύ στις 5.05.2000. Η Συμφωνία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα, εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων που ασχολούνται με την παραγωγή και έρευνα καλλυντικών, 

βιομηχανικών χημικών, φαρμακευτικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων, μέσω της 

αμοιβαίας αναγνώρισης των κανόνων του ΟΟΣΑ ως προς τις καλές εργαστηριακές πρακτικές. 

 

2.2.4. Συμφωνία για την απελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων,  

μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας(Agriculture) 

Η τελευταία συμφωνία τέθηκε σε ισχύ, τον Ιανουάριο του 2010. Το Φεβρουάριο 2016, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε 

την πρόθεσή της να μεταρρυθμίσει την αγροτική αγορά του Ισραήλ κυρίως αυξάνοντας  των αριθμό των 

εισαγωγικών ποσοστώσεων στα φρέσκα και καταψυγμένα λαχανικά, ιχθυηρά, σκληρά τυριά και φρέσκο κρέας, 

μειώνοντας παράλληλα τους εισαγωγικούς δασμούς και εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των τοπικών 

παραγωγών στα εν λόγω προϊόντα. Όπως αναμενόταν, η ανακοίνωση της ανωτέρω μεταρρύθμισης αποτέλεσε 

αντικείμενο σκληρής  κριτικής εκ μέρους των παραγωγών και μέχρι σήμερα μετά από πιέσεις η εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων  έχει μεταφερθεί στο απώτερο μέλλον. Σημειώνεται, ότι το 2017 είχε καθορισθεί, ως έτος 

εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. 

Η ΕΕ  ενθάρρυνε τις μεταρρυθμίσεις εμπράκτως, με αποτέλεσμα, παρά τις πιέσεις να αυξηθεί ο αριθμός των 

ποσοστώσεων συγκυριακά στο κρέας, ψάρια ,φρούτα, λαχανικά και αυγά .Το Υπουργείο Γεωργίας  από το 2016, 

παρά τις αντιστάσεις των αγροτών στις μεταρρυθμίσεις και κάτω από την πίεση του καταναλωτικού κοινού για 

μείωση του κόστους ζωής, εξακολουθεί να αναζητά συμβουλές από την ΕΕ και να προσδοκά την αλλαγή της 

σημερινής κατάστασης, υιοθετώντας  παράλληλα κάποιες από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. 

 

2.2.5. Τελωνειακή Διευκόλυνση 

Στον τομέα των τελωνείων το Ισραήλ ολοκλήρωσε το πιλοτικό πρόγραμμα «Authorized Economic Operator» 

(ΑΕΟ) το οποίο περιλαμβάνει απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, ηλεκτρονική υπογραφή και απευθείας 

επαφή με εκπροσώπους των τελωνείων πριν από την άφιξη των αγαθών. Επιπλέον, ένα φιλόδοξο έργο ξεκίνησε 

τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2018 (Global Gate) το οποίο εγκαινιάζει μια πύλη ενημέρωσης (single window) 

για τη διαχείριση του συνολικού εμπορίου του Ισραήλ. Αποτέλεσμα της εν λόγω εφαρμογής είναι η 

απλούστευση και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εισαγωγής στα τελωνεία με λιγότερους ελέγχους και 

ασφαλή συστήματα εισαγωγής. 

 

2.2.6. Επιχειρηματικός διάλογος ΕΕ-Ισραήλ 

Εγκαινιάστηκε το 2007.  Η ΕΕ και το Ισραήλ δεσμεύονται να δημιουργήσουν  μια εταιρική σχέση που θα 

συμβάλλει στην ενδυνάμωση   αμοιβαία επωφελών εμπορικών  και επενδυτικών  σχέσεων παράλληλα  με την 

οικονομική, κοινωνική,   επιστημονική, τεχνολογική και πολιτιστική συνεργασία. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει εν 
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πολλοίς υπερκερστεί από άλλες πρωτοβουλίες και από την σημαντική αύξηση των ΑΞΕ της ΕΕ προς τις 

επιχειρήσεις καινοτομίας του Ισραήλ. 

 

2.2.7. Συμμετοχή του Ισραήλ σε Προγράμματα της ΕΕ: 

Α. Ισραηλινές υπηρεσίες και φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε πολυάριθμα προγράμματα που βασίζονται σε 

χρηματοδότηση της ΕΕ. Περισσότερες και πιο συγκεκριμένες αλλά και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 

τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm 

Συγκεκριμένα: 

- Προγράμματα στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Εταιρικότητας (European 

Neighborhood & Partnership Instrument - ENPI).Στο πλαίσιο του ENPI, ορισμένες κατηγορίες έργων, με βάση την 

τεχνική βοήθεια είναι στη διάθεση των εθνικών διοικήσεων και ημι - δημόσιων οργανισμών. Αυτά 

περιλαμβάνουν το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αδελφοποίησης και Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής 

Πληροφοριών ( TAIEX)  

Β. Επιστήμη και πολιτισμός 

Το Ισραήλ είναι η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που συνδέεται με την ΕΕ με το πρόγραμμα -πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε & Τ) . Το ειδικό καθεστώς του Ισραήλ είναι 

το αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου της επιστημονικής και ερευνητικής ικανότητας και του πυκνού δικτύου 

των μακροχρόνιων σχέσεων στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, μεταξύ του Ισραήλ και της 

ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2004, κάτι που επιτρέπει τη 

συμμετοχή του Ισραήλ στο πρόγραμμα Galileo της ΕΕ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού 

Συστήματος Πλοήγησης. 

Γ. Εκπαίδευση 

Οι ισραηλινές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία στοχεύει στην παροχή 

στήριξης στις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος 

δικαίου και τη δημοκρατία. Η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων (προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. Ευρώ) 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. 

Το Ισραήλ συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα Erasmus + για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό, το οποίο χρηματοδοτεί την ακαδημαϊκή κινητικότητα και τη κινητικότητα των νέων, καθώς και έργα 

συνεργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, το Ισραήλ είναι πλήρες εταίρο στο πρόγραμμα έρευνας για το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» με έργα αξίας περίπου 150 εκατ. Ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2017-20. 

Δ.  Συμμετοχή του Ισραήλ στο πρόγραμμα Horizon 2020. 

Το Ισραήλ ήταν η πρώτη μη συνδεδεμένη χώρα στην ΕΕ που συμμετείχε στο Horizon 2020. Η συμμετοχή της 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα επιτυχής καθώς τα αποτελέσματά της ήταν ιδιαίτερα επωφελή για όλους.    

Η συμφωνία επιτρέπει στην επιστημονική κοινότητα του Ισραήλ να επωφεληθεί από ένα από τα πλέον 

σημαντικά προγράμματα της ΕΕ.   Στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 10.273 συμμετοχές και εγκρίθηκαν 1.510. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
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Επίσης υποβλήθηκαν 8.837 προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων και εγγρίθηκαν 1.233. Από αυτούς 2450 ήταν 

ακαδημαϊκοί ερευνητές, 1270 βιομηχανικοί ερευνητές και 715 ερευνητές από άλλους τομείς.Οι σημαντικότεροι 

συνεργάτες του Ισραήλ στο πρόγραμμα είναι: η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το ΗΒ, η Ιταλία και η Ελλάδα. 

Ο κ. Uzi Bar-Sadeh, διευθυντής προγραμμάτων Ευρώπης-Ισραήλ που αφορούν θέματα έρευνας και καινοτομίας, 

στο εναρκτήριο συνέδριο του Ελληνο-Ισραηλινού Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στην εξαιρετικά επιτυχημένη 

συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ μέσω του προγράμματος Horizon 2020. Μάλιστα σημείωσε ότι πρόκειται για την 

πιο επιτυχημένη συνεργασία που έχει το Ισραήλ, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, καθώς αυτά ανήλθαν 

σε 54. Αναφέρθηκε για την προοπτική συνεργασίας σε προγράμματα επικεντρωμένα στην ενέργεια και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Τόνισε ότι η επιτυχία των ελληνο-ισραηλινών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 

Horizon 2020 οφείλεται στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας ακαδημαϊκών μεταξύ των δυο χωρών που έχει 

διευκολύνει τη διερεύνηση κοινών πεδίων δράσης. 

Επιπλέον, το  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) τον Δεκέμβριο 2019 άνοιξε  Γραφείο στο 

Ισραήλ, αρχικά, επικεντρώνοντας σε τρεις τομείς καινοτόμου συνεργασίας, το κλίμα, τα τρόφιμα και την υγεία. 

Το EIT είναι μια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εδρεύει στη Βουδαπέστη παρέχοντας μια μοναδική 

πλατφόρμα πανευρωπαϊκής καινοτομίας και οικονομικής συνεργασίας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και το εξειδικευμένο της υποκατάστημα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δραστηριοποιούνται, 

όλο και περισσότερο στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Το Ισραήλ, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χώρες που έχει προταθεί να μην συνεχιστεί η συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα Quantum που διαρθρώνεται στο Horizon Europe. Η συμμετοχή του Ισραήλ στο διάδοχο 

πρόγραμμα του Horizon 2020 είχε κριθεί σημαντική λόγω της κυρίαρχης θέσης της χώρας στον παγκόσμιο χάρη 

της καινοτομίας.  

 

4.1. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Ως γενική τάση, καταγράφεται ότι οι χώρες τις ΕΕ για το Ισραήλ αποτελούν τον πρωταρχικό επενδυτικό 

προορισμό και αντίστοιχα oι χώρες της ΕΕ αποτελούν μία σημαντική πηγή επενδύσεων, που παρά την αύξηση 

(επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία) που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη, παραμένει χαμηλότερα από τις 

δυνατότητες που υπάρχουν.  Περίπου το ήμισυ του συνόλου των επενδυτικών ροών του Ισραήλ προς το 

εξωτερικό κατευθύνονται σε χώρες της ΕΕ. 

Σημειώνεται, ότι 40 επιχειρήσεις από τις χώρες της ΕΕ λειτουργούν R&D (ερευνητικά κέντρα) στο Ισραήλ 

(SKODA, PORSCHE, DAIMLER, BOSCH, NOKIA, ERICSON, LONZA, BAYER, NOVARTIS, DEUCHE TELECOM κ.ά). Από 

αυτά, 13 προέρχονται από τη Γερμανία, 10 από τη Γαλλία, 7 από το ΗΒ και 4 από την Ελβετία, 2 από την 

Ολλανδία και τη Σουηδία και από 1 η Ιταλία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Eπιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΙΤ) προσπαθεί να προωθήσει επενδύσεις σε νεοφυείς και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος HORIZON 2020. 

 

Ετήσια εισροή ΑΞΕ στο Ισραήλ από ΕΕ 
$ δις 

2012 2,1 
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2013 5,8 

2014 3,2 

2015 7,2 

2016 7,5 

2017 8,8 

2018 20,78 

2019 21,8 

                                                                     Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ 

 

Ετήσια ΑΞΕ Ισραήλ προς ΕΕ $ δις 

2012 500 

2013 812 

2014 1,4 

2015 3,9 

2016 8,7 

2017 3,5 

2018 4,1 

2019 5,9 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ 

 

2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ 

2.1 Διμερές εμπόριο 

2.1.1 Εμπόριο αγαθών 

 

Το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ., το διμερές εμπόριο διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

        

 Πίνακας 9: Διαχρονικά στοιχεία Διμερούς Εμπορίου Ελλάδος - Ισραήλ  

Διμερείς οικονομικές-εμπορικές σχέσεις 

2012-2019 

          

  2020 2019 % μεταβ. 

2020-

2019 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

εκ. € εκ. €  εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € 

Εξαγωγές αγαθών από την Ελλάδα 

Με πετρελαιοειδή (προϊόντα κεφ. 27 εκ. €) 

 

369,6 

471,64 15 400.04 442,42 270,53 227,03 203,59 395,43 596,27 

ΕΞ/Χωρίς πετρελαιοειδή  - εκ € 320,4 274,5 -14,25 313,61 267,85 185,47 153,59 130,28 135,94 132,61 
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 Πηγή :ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. – Επεξεργασία:Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ για το 2020, κατέγραψε 

αυξημένες εξαγωγές  κατά 14,47% σε σχέση με το 2019 (δίχως πετρελαιοειδή). Ειδικότερα το 2020 οι ελληνές 

εξαγωγές προς το Ισραήλ ανήλθαν σε 320,4 εκ $ σε σχέση με 274,5 εκ. $ το 2019. Αντιθέτως οι εισαγωγές από το 

Ισραήλ το 2020 κατέγραψαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατερχόμενες στο επίπεδο των 265,4 εκ. 

$ από 274,2 εκ. $. Η επίδοση της Ελλάδος εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και συσχετιζόμενη με την 

πτώση συνολικά των εξαγωγών της ΕΕ κατά 5,6% είναι αξιοσημείωτη. Όπως έχει καταγραφεί οι εμπορικές ροές 

κατά την περίοδο της πανδημίας πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω θαλάσσης, καθώς το αεροδρόμιο Ben 

Gurion είχε αναστείλει σχεδόν ολοσχερώς την λειτουργία του από τις αρχές Μαρτίου 2020 και οι εμπορικές 

πτήσεις είχαν περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες.  

Το σημαντικότερο στοιχείο των εξαγωγών κατά το 2020 ήταν η πτώση των πετρελαιοειδών από 195,4 εκ. € το 

2019 σε 49,4 εκ. € το 2020 η οποία και κυριαρχεί συνολικά στο εμπορικό ισοζύγιο των δυο χωρών. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα προϊόντα που καταλαμβάνουν τις δέκα πρώτες θέσεις έχουν καταγράψει σημαντική 

αύξηση κατά μέσο όρο 20% (βλ. συνημμένο πίνακα). Τα δομικά υλικά και τα προϊόντα κατασκευών έχουν επίσης 

καταγράψει αξιοσημείωτη αύξηση, πλέον του 35% κατά μέσον όρο. Τα φάρμακα παράλληλα κατέγραψαν 

αύξηση 38,5% και τα καλλυντικά 27%. Κατά το 2020 σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση σε εξαγωγές προϊόντων 

αρτοποιίας (14%), καρπών αποξηραμένων (4%), γιαούρτι (48%), τυριά (29%), ελαιόλαδο (38%). Βέβαια ακόμα τα 

συνολικά ποσά εξαγωγών υπολοίπονται εκείνων του ανταγωνισμού (Ιταλία, Ισπανία, Δανία, Ολλανδία) σε 

αυτούς τους κλάδο και καταδεικνύουν την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί με επιμονή για προώθησή 

τους στην σημαντική ισραηλινή αγορά. Τέλος πρέπει να καταγραφεί ότι οι εξαγωγές οίνων εξακολουθούν, παρά 

την αύξησή τους κατά 24%, να κινούνται σε αναιμικά επίπεδα (153,201 €).  

Στον τομέα των εισαγωγών από το Ισραήλ το 2020, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κυριάρχησαν τα θραύσματα 

σιδήρου, τα υφάσματα και οι μηχανές, τα οποία ωστόσο συνολικά αποτελούν το 50% των ισραηλινών εξαγωγών 

Εισαγωγές αγαθών στην Ελλάδα 

Με πετρελαιοειδή (προϊόντα κεφ. 27) - 

εκ € 

 

265,4 
274,2 -105,4 563,15 535,54 317,44 445,57 260,48 192,06 150,36 

ΕΙΣ/Χωρίς πετρελαιοειδή  εκ € 139,7 144,3 -5,96 152,89 171,71 143,97 129,29 120,57 89,03 100,53 

Όγκος Εμπορίου  - εκ € 635 745,84 -29,14 963,20 977,96 587,87 680,96 467.07 587,49 746,63 

Εμπορικό Ισοζύγιο με πετρ.  - εκ € 104,2 197,44 -89,48 -163,11 -93,12 -47,00 -208,88 -56.89 203,37 445,91 

Εμπορικό Ισοζύγιο ανευ πετρ.  - εκ €    180,7 130,2 27,9 160,72 96,14 41,5 24,3 9,71 46,9 32,08 

Προϊόντα που εξάγουμε 

   πετρελαιοειδή, τεχνουργήματα από αργίλιο, μηχανολογικό εξοπλισμό, πλαστικά 

προϊόντα, σίδηρος,  χαλκός και τεχνουργήματα χαλκού, χάλυβας, σαπούνια, 

λιπαντικά, δομικά υλικά, παιχνίδια, παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων, 

λέβητες και μηχανές, αιθέρια έλαια, φάρμακα καλλυντικά, χρώματα και βαφές, 

χαρτικά, απορρυπαντικά, καπνά, φάρμακα, κεραμικά, ποτά 

Προϊόντα που εισάγουμε 

   πετρελαιοειδή, μέταλλα, μηχανολογικό εξοπλισμό, πλαστικά, χημικά προϊόντα, 

χάλυβα, χαλκό, λιπάσματα, χαρτικά, βιομηχανικά φυτά, εσπεριδοειδή, έπιπλα, 

καρπούς, σπόρους, λιπάσματα, τεχνουργήματα από αργίλιο, τεχνουργήματα από 

χαλκό, οργανικά χημικά προϊόντα, χαρτικά 
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προς την Ελλάδα καθώς αυτές κυριαρχούνται από τα πετρελαιοειδή. Συνολικά οι εισαγώγες από το Ισραήλ 

ανήλθαν σε 265,4 εκ. € μειωμένες κατά 3,4% σε σχέση με το 2019. 

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ισραήλ το 2020 ήταν πλεονασματικό κατά 104 εκ. €. μειωμένο σε σχέση με τα 

198 εκ. € το 2019 συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών.  Δίχως τα πετρελαιοειδή όμως το πλεόνασμα 

ανήλθε σε 181 εκ. € καθώς η μείωση των ισραηλινών εξαγωγών πετρελαιοειδών από 195,4 εκ. € το 2019 σε 49,3 

εκ. € το 2020 αποδεικνύεται ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των δυο 

χωρών. Το 2019 το εμπορικό ισοζύγιο δίχως πετρελαιοειδή ανήλθε σε πλεόνασμα ύψους 131,7 εκ. €. , συνεπώς 

ήταν αυξημένο κατά 28% το 2020. 

Καθώς από 1η Ιανουαρίου 2020 το Ισραήλ καθίσταται πλέον εξαγωγέας ενεργειακών προϊόντων, φυσικού 

αερίου, παύει να εισάγει πετρέλαιο το οποίο εξήγαγε για διύιληση και επεξεργασία. Συνεπώς η τάση που 

διαπιστώθηκε φέτος είναι σαφές ότι θα αποτελέσει σταθερή ετήσια παραδοχή στις εμπορικές ροές μεταξύ των 

δυο χωρών. 

εκ. €  2020 % 2019 % 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Εξαγωγές με 
πετρελαιοειδή 369.6 -27.61 471.64 15.18 400.04 442.42 270.53 227.03 203.59 395.43 596.27 

Εξαγωγές 
δίχως 
πετρελαιοειδή 320.4 14.326 274.5 

-
14.25 313.61 267.85 185.47 153.59 130.28 135.94 132.61 

Εισαγωγές με 
πετρελαιοειδή 265.4 -3.316 274.2 

-
105.4 563.15 535.54 317.44 445.57 260.48 192.06 150.36 

Εισαγω. δίχως 
πετρελαιοειδή 139.7 -3.293 144.3 

-
5.953 152.89 171.71 143.97 129.29 120.57 89.03 100.53 

Όγκος 
εμπορίου 635 -17.46 745.84 

-
29.14 963.19 977.96 587.87 680.96 467.07 587.49 746.63 

Ισοζ. με πετρ. 104.2 -89.48 197.44 182.6 -163.11 -93.12 -46.91 -218.54 -56.89 203.37 445.91 

Ισοζ. άνευ 
πετρ. 180.7 27.947 130.2 

-
23.44 160.72 96.14 41.5 24.3 9.71 46.91 32.08 

 

Πίνακας 8: Ελληνικές εξαγωγές στο Ισραήλ 2020 – κυριότερα προϊόντα  

CN4  2020 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

 % 
μεταβολή 
2020-
2019 

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. 49,232,611 129,376,122 -296.9 

8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, μονωμένα (έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα 
ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 38,611,017 8,522,073 33.11 

7213' Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγμένο 20,719,979 51,280,463 30.53 

7411' Σωλήνες από χαλκό 17,420,238 2,840,556 14.77 

7612' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό. συμπ. οι 
σωληνωτές θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός είδους (εκτός 
από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνι 17,314,070 2,864,732 -0.052 
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7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 16,417,446 5,682,069 24.96 

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 14,113,437 1,023,395 76.74 

2523' 
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη, με την ονομασία clinkers, έστω και χρωματισμένα 10,746,854 416,551,000 2.154 

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) 10,167,822 2,705,954 24.89 

3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια 
και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 9,374,793 4,029,637 9.488 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από 
τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 7,468,042 3,286,435 -2.257 

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 6,208,020 1,192,090 3.871 

3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 6,077,364 378,121 38.52 

3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και 
καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, 
μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, 
καζανάκια αποχωρητηρίου και π 5,798,043 2,943,314 -6.84 

Πηγή :ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. – Επεξεργασία:Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

 

Η ανάλυση των λοιπών εξαγομένων προϊόντων της χώρας μας προς το Ισραήλ εμφανίζεται επικεντρωμένη σε 

βιομηχανικά αγαθά, αργίλιο, μηχανές, πλαστικά, χυτοσίδηρος, λέβητες, χαλκός καθώς αυτά τα προϊόντα έχουν 

άμεση και έμεση σχέση με την ανάπτυξη της βιομηχανίας απάντλησης φυσικού αερίου του Ισραήλ. Παράλληλα 

είναι εμφανέστατη η έλλειψη προϊόντων τροφίμων τα οποία περιορίζονται σε ζαχαρώδη παρασκευάσματα και 

λοιπά προϊόντα διατροφής.  Τα γαλακτομικά ανήλθαν σε 1,2 εκ. ευρώ και τα ιχθυηρά σε 499 χιλ. Ευρώ. 

Ειδικότερα σε σχέση με το 2018 συγκρατούνται οι μεταβολές: μείωση 107% των ορυκτών καυσίμων, αύξηση 

77% των προϊόντων αργιλίου και 82% του μηχανολογικού εξοπλισμού αναπαρωγής ήχου, αύξηση 46% των 

πλαστικών υλών, αύξηση 99% των υλικών τσιμέντου, αύξηση 99% των παρασκευασμάτων λαχανικών και των 

φαρμάκων κατά 98%. Σημαντική μείωση υπέστησαν οι εξαγωγές προϊόντων εκδοτικών οίκων, καθώς από 14,5 

εκ. ευρώ το 2018, περιορίστηκαν σε 454 χιλ. Ευρώ το 2019. Τα ελαιόλαδα κατέγραψαν αύξηση από 21 χιλ ευρώ 

το 2018 σε 326 χιλ. ευρώ το 2019. Επίσης καταγράφηκε μείωση των προϊόντων χυτοσιδήρου κατά 12%. 

Πίνακας 9: Εισαγωγές από το Ισραήλ – μεγάλες κατηγορίες 

  

CN4 
2020 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

% 
μεταβολή 
2020-
2019 

0106' 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. 125,689,048 371,236,253 -2.921 

0301' 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 13,047,975 56,148,570 -6.799 

0306' 5603' 
Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, 
π.δ.κ.α. 12,446,007 5,011,836 -11.19 

0709' 8421' 
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές 
στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). 11,364,935 444,482 12.81 
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Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα υγρών ή 
αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών) 

0713' 7404' 

Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από 
ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα 
απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από 
τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, 
καθώς κα 9,344,580 1,896,556 5.424 

0804' 4901' 

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε 
ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 
εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση) 7,350,751 267,701 -16.07 

0805' 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 6,862,321 884,802 -15.15 

0810' 7602' 

Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από 
σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την 
κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν 
ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, 
πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από 
λιωμ 6,151,490 4,256,135 -18.68 

0811' 3104' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από αυτά 
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια 
σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 5,586,517 21,890,000 -4.129 

1108' 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 5,431,003 2,798,799 0.096 

1207' 2834' Νιτρώδη. Νιτρικά 3,461,128 4,905,435 -4.631 

1209' 0709' 

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 
πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα 
του γένους Brassica, μαρούλια του είδους Lactuca sativa 
και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, 
κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκου 3,124,853 1,663,705 2.457 

1212' 3902' 
Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 2,612,292 2,810,100 -13.55 

1515' 0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών 
avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή 
ξερά 2,332,110 618,331 -12.73 

1601' 4805' 

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα και 
αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) και 
7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καμμιά 
άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονταισ 2,299,090 5,929,095 -4.647 

Πηγή :ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. – Επεξεργασία:Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες εισαγωγών προϊόντων από το Ισραήλ περιλαμβάνονται 

και στις 6 μεγαλύτερες αυτών που εξάγει η Ελλάδα προς το Ισραήλ. Είναι προφανές ότι οι πραγματικές 

υπεραξίες για την Ελλάδα από το διμερές εμπόριο δεν αντικατοπτρίζονται από το εμπορικό πλεόνασμα των 197 

εκ. ευρώ που καταγράφεται, κατά 182% βελτιωμένο σε σχέση με το 2018. Αξιοσημείωτες μεταβολές ήταν: η 

μείωση 214% των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, η αύξηση 37% των μηχανικών μερών, η μείωση 46% των 

προϊόντων εκδοτικών οίκων, η αύξηση 44% των καρπών και φρούτων (εσπεριδοειδή), η αύξηση 49,1%  

λαχανικών και η μείωση 90% προϊόντων αλευροποιίας. Βεβαίως οι ποσοστιαίες μεταβολές εμφανίζονται 

υψηλές καθώς τα ποσά είναι μικρά και οι μεταβολές εύκολα διαμορφώνουν σημαντικές τάσεις σε ποσοστά. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ το Ισραήλ εξάγει σημαντικές ποσότητες φαρμάκων στην ΕΕ στην Ελλάδα και το 2019 

αυτές περιορίστηκαν σε 60 χιλ. Ευρώ.  
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5.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Ως σημαντικότερα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι έλληνες εξαγωγείς καταγράφονται τα παρακάτω: 

Ινστιτούτο Προδιαγραφών του Ισραήλ (Standards Institute of Israel). Οι διαδικασίες έγκρισης υποχρεωτικών 

προδιαγραφών των εισαγομένων προϊόντων είναι αργές και χρονοβόρες. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζονται τα 

πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα προϊόντα και ενδεχομένως έχουν εκδοθεί από  αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

ινστιτούτα. 

Οι  ενώσεις παραγωγών μελιού και γαλακτοκομικών προϊόντων  προκειμένου να προστατεύσουν την εγχώρια 

παραγωγή έχουν επιτύχει την επιβολή υψηλών φόρων και δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα που συχνά αναφέρεται από στελέχη της ΕΕ στο Ισραήλ είναι της τιμής/κιλό του ολλανδικού τυριού 

γκούντα που στη χώρα παραγωγής  στοιχίζει 5,14 δολ./κιλό και στο  Ισραήλ  17,13 δολ./κιλό. Επιπλέον, το 

εμπόριο και η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων ελέγχεται από  3 μεγάλες εταιρείες οι οποίες λειτουργούν με 

μονοπωλιακά χαρακτηριστικά (Τnuva, Strauss και Τara) 

Η έκδοση του πιστοποιητικού Κοsher που απαιτείται για την εισαγωγή νωπού κρέατος, πουλερικών, 

μεταποιημένων τροφίμων, κρασιών κ.ά,  λειτουργεί επίσης αποτρεπτικά, τόσο, λόγω της διαδικασίας (δεν είναι 

αποδεκτοί από τις ισρ/αρχές όλοι οι ραβίνοι), όσο και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος για το οποίο 

ισχύει. Όλα τα εισαγόμενα κρέατα υποχρεωτικά πρέπει να πιστοποιούνται από την Αρχιραββινεία Ισραήλ. Η ΕΕ 

ζήτησε από την Αρχιραββινεία την αναγνώριση των πιστοποιητικών Kosher που εκδίδονται από τους Ραβίνους 

των χωρών της ΕΕ, με σκοπό την μείωση του κόστους πιστοποίησης, αίτημα στο οποίο δεν φάνηκε διατεθειμένη 

η πολιτική ηγεσία να επιλύσει, λόγω ενδεχόμενης διατάραξης εσωτερικών ισορροπιών. Αναφορικά με την 

εισαγωγή non-kosher νωπού κρέατος το Ισραήλ απαγορεύει τις εισαγωγές, ενώ επιτρέπει εγχώρια  παραγωγή 

και εμπορία non-kosher κρέατος και προϊόντων του. Παράλληλα απο τον Νοέμβριο 2019 υπήρξε νέα ρυθμιστική 

απαγόρευση για εισαγωγή χοίρειου κρέατος.  

 

2.2 Τουρισμός 

 

Καθώς κατά το 2020 ο κλάδος τουρισμού στο Ισραήλ επλήγη στον υψηλότερο βαθμό από οιαδήποτε άλλο τομέα 

της οικονομίας, η εγύτητα με τη Ελλάδα και η καλή αντιμετώπιση της πανδημίας, οδήγησε σε ενδυνάμωση των 

σχέσεων των δυο χωρών. Ειδικπότερα καθόλη την διάρκεια της πανδημίας η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των 

δύο χωρών ήταν διαρκής, εκτός από τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και τρεις εβδομάδες τον Ιανουάριο 2021.  Οι 

ροές τουριστών από το Ισραήλ προς τους προορισμούς που επιτρέπονταν (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 

Ρόδος και Κέρκυρα) έδωσαν διέξοδο στην ζήτηση εκ μέρους των ισραηλινών τουριστών. Η πληρότητα στα 

ξενοδοχεία του Ισραήλ είχε ήδη κατέλθει στο 40% από τον Μάρτιο (60% τον 2019 ίδια εποχή) και τελικά ήταν 

30% όλο το έτος (75% το 2029).  

Καθώς η χώρα έχει περίπου 400 ταξιδιωτικά πρακτορεία και 4.000 ταξιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

κατέγραψαν το 2020 μείωση των εσόδων κατά 1,850 εκατ. δολ. Από τους 7.000 που απασχολούνται στον τομέα, 

το 30% τέθηκε σε άδεια άνευ αποδοχών και το 23% έχει ήδη απολυθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία προς τούτο. Σε 

πάνω από 20% εργαζομένους στον κλάδο τουρισμού επεβλήθηκαν περικοπές μισθών ή ωρών εργασίας.  

Ο ξενοδοχειακός κλάδος είχε κύκλο εργασιών ύψους 12 δισ. σέκελ (περίπου 3,38 δισ. δολ.) το 2019, εκτιμά τις 

ζημίες σε 5 δισ. σέκελ (περίπου 1,41 δισ. δολ.). Από τα 41.000 άτομα που απασχολούνται στον τομέα, 10.000 
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έχουν τεθεί σε άμισθη άδεια και άλλα 10.000 απειλούνται με απόλυση. Τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων 

έχουν επίσης υποστεί ζημιά, καθώς οι εταιρείες έχουν μέχρι σήμερα 75% ακυρώσεις για την περίοδο του 

εβραϊκού Πάσχα (Passover). 

 

Η Ελλάδα κατατάσσεται ως 3ος σε προτίμηση τουριστικός μεσογειακός προορισμός, μετά τη Γαλλία και την  

Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος το 2019 επισκέφτηκαν την Ελλάδα πλέον των 680.000 

επισκεπτών. Τη διετία 2018-2019 καταγράφηκε αύξηση 26% των ισραηλινών επισκεπτών ενώ σε σχέση με το 

2013 έχουν διπλασιαστεί. 

Δράσεις για περαιτέρω ενίσχυση τουριστικού ρεύματος από Ισραήλ:  

 θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδος – Ισραήλ,  σε  διεθνή 

επαρχιακά αεροδρόμια της χώρας μας. 

 Προώθηση τουριστικών πακέτων ειδικών θεματικών ενοτήτων (ιατρικός, γαστρονομικός, 

αγροτουρισμός, καταδυτικός, αθλητικός) καθώς και πακέτα  χειμερινού τουρισμού (υπάρχει αξιόλογο 

τουριστικό ρεύμα από Ισραήλ που πηγαίνει σε χειμερινούς  προορισμούς κάθε χειμώνα).  

 Ανάδειξη περιοχών με πρότερη ή και σημερινή Εβραϊκή παρουσία ως τουριστικών προορισμών 

 Χρηματοδότηση ή και με άλλα μέσα υποστήριξη, ειδικών θεματικών εκδηλώσεων προβολής,  

διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων, σε συνεργασία Γραφείων ΟΕΥ, Τύπου και ΕΟΤ Τελ Αβίβ 

αλλά και η αξιοποίηση πόρων, τόσο των Κλαδικών Φορέων (Ένωση Ξενοδόχων, ΣΕΤΕ κ.λπ.), όσο και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στοχευμένη τουριστική προβολή (προσκλήσεις tour operators, opinion 

leaders, δημοσιογράφων, πακέτα «οργανωμένων» διακοπών σε εργατικές ενώσεις). 

 Ανάπτυξη κρουαζιέρας: περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, τόσο από το Ισραήλ στη χώρα μας, όσο 

και για κοινά πακέτα κρουαζιέρας με σταθμούς σε Ισραήλ, Kύπρο και Ελλάδα.  

 Ανάπτυξη κοινών τουριστικών πακέτων σε τρίτες αγορές (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία), μέσω 

τυποποιημένων ταξιδιών εξοικείωσης (fam trip) για ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους.  

 

            Πίνακας 10: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από το Ισραήλ 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Αφίξεις από το Ισραήλ στην Ελλάδα 348,317 384,842 405,870 445,572 503,047 570.718 690.000 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων     1.94%      1.74%    1.71%     1.79%     1.85%    1,63% 1,8% 

Μεταβολή 11.22% 10.48% 5.46% 9.78% 12.89% 13,3% 16,2% 

Πηγή: Γραφείο ΕΟΤ Τελ Αβίβ & ΕΟΤ 

 Το 2020 ήταν έτος όπου ουσιαστικά ανεστάλησαν οι ροές τουριστών μεταξύ των δυο χωρών καθώς το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν υπήρξαν απευθείας πτήσεις μεταξύ των δυο χωρών. Είναι 
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αξιοσημείωτο ότι το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον για 

πραγματοποίηση θερινών διακοπών στην Ελλάδα έστω και υπό αυστηρές προϋποθέσεις (PCR, PLF).  

2.3 Άμεσες επενδύσεις 

2.3.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στο Ισραήλ 

Δεν καταγράφονται επενδυτικές ροές από την Ελλάδα προς το Ισραήλ.  

2.3.2 Επενδύσεις Ισραήλ στην Ελλάδα 

Το επενδυτικό ενδιαφέρον των ισραηλινών εταιρειών για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αν 

και ξεκινά από χαμηλά επίπεδα κινείται ανοδικά  τα δύο (2) τελευταία χρόνια. Το ύψος των ΑΞΕ από το Ισραήλ 

(stock - απόθεμα άμεσων επενδύσεων μη κατοίκων από το Ισραήλ στην Ελλάδα), το 2018 ανήλθε σε  €56 εκ.,  

έναντι  €33 εκ.,  το 2016. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει η Τράπεζα Ελλάδος, στα αποθέματα ΞΑΕ 2017 και 

2018 προστέθηκαν και οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Ο υπολογισμός έγινε βάσει των σωρευτικών ροών 

που ανατιμήθηκαν σύμφωνα με τους δείκτες τιμών των ακινήτων.     

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Οι καταγεγραμμένες άμεσες επενδύσεις από το Ισραήλ στην Ελλάδα συγκεντρώνονται στους κλάδους ακινήτων, 

τουριστικών υποδομών, ξενοδοχείων και χρηματοπιστωτικών-ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Παρά τα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, το 2018, συνεχίστηκε  το έντονο ενδιαφέρον των ισραηλινών για επενδύσεις στην Ελλάδα 

(αύξηση αιτημάτων για συνάντηση με το Γραφείο μας προκειμένου να ενημερωθούν για τις επενδυτικές 

ευκαιρίες στη χώρα μας).  Στον τομέα των ακινήτων και των ξενοδοχειακών υποδομών, οι ισραηλινοί 

ενδιαφέρονται να επωφεληθούν, τόσο από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» 

που αφορά στη χορήγηση άδειας παραμονής στους επενδυτές εκτός ΕΕ, όσο και στη δημοφιλία των 

βραχυχρόνιων μισθώσεων (Αirbnb). 

Συγκεκριμένα, το 2018, σηματοδοτείται από την πλειοδότηση της αλυσίδας ξενοδοχείων FATTAL GROUP   (200 

ξενοδοχειακές μονάδες -40.000 δωμάτια- σε 18 χώρες- είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και η αξία της 

ανέρχεται στα 1,5δις δολ.) μέσω διαγωνισμού για τη μίσθωση και ανακατασκευή του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ  στο 

κέντρο της Αθήνας. Διαθέτουν επίσης δυο ξενοδοχειακές μονάδες στη Ρόδο (ΜISTRAL –LINDEN RHODES). 

Επίσης, το  ισραηλινών συμφερόντων Zoia Fund, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν τοποθετηθεί στην 

ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια (σε διεθνές επίπεδο διαχειρίζεται περί τα 20.000 ακίνητα συνολικής αξίας 

άνω των 2,2 δισ. Ευρώ με παρουσία σε έξι χώρες (ΗΠΑ, Ισπανία, με έμφαση στη Βαρκελώνη, Πολωνία, Γερμανία, 

Ισραήλ και Ελλάδα). Συγκεκριμένα, στην ελληνική αγορά διαχειρίζονται 19 ακίνητα. Αρκετά από τα ακίνητα που 

έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα το Zoia Fund στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται στο στάδιο της 

ανακατασκευής, ώστε να αρχίσουν να εκμισθώνονται. Υπάρχουν, όμως, και αρκετά ολοκληρωμένα και εν χρήσει 

ακίνητα ( The Hill στο Λυκαβηττό). 

(ποσά σε εκ €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΞΕ προς την Ελλάδα (απόθεμα) € 31,0 € 31,0 € 33,0 € 33,0 € 39,0 € 56,0 

Ελληνικές άμεσες επενδύσεις στο Ισραήλ 

(απόθεμα) 

- - - - - - 
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Επιπλέον, το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για αναζήτηση εξαγωγικών ευκαιριών καθώς και 

ισραηλινών συνεργατών παραμένει σημαντικό, τόσο για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, όσο 

και για υλοποίηση συνεργειών (joint ventures). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναζήτηση συνεργασίας 

στον τομέα έρευνας και καινοτομίας, του real estate, των τουριστικών υποδομών και της φαρμακευτικής 

κάνναβης. 

2.4 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ 
Βλ. Παράρτημα 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

 

1.1. Ενέργειες για την υποστήριξη των Κλάδων Ενδιαφέροντος που 
δηλώθηκαν στον Προγραμματισμό 

 

Η ενδημούσα από τον Φεβρουάριο 2020 κατάσταση στην οικονομία του Ισραήλ3, ένεκα της πανδημίας του 

κορωναϊού, επέβαλλε την αναμόρφωση των τρόπων προσέγγισης των τεθέντων στόχων και δράσεων. 

Οι διμερείς επαφές ετέθησαν σε αναστολή, καθώς οι καθημερινές πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ είχαν 

ανασταλεί εντελώς από την 2α Μαρτίου 2020 μέχρι και την 16η Ιουλίου 2020. Το χρονικό αυτό διάστημα 

επεβλήθησαν ανάμεσα σε άλλα, περίοδοι αποκλεισμού κυκλοφορίας, αναστολή λειτουργίας εμπορικών 

καταστημάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς, κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων και λειτουργία μονάδων 

παραγωγής της βιομηχανίας και εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Προφανώς οι εξελίξεις αυτές επηρρέασαν την 

προσέγγιση τόσο των επιχειρηματικών φορέων αλλά και τις διμερείς επαφές με του αρμόδιους κυβερνητικούς 

φορείς. 

Ωστόσο το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ επεδίωξε και κατάφερε μέσω των τακτικών επικοινωνιών με τα δυναμικώς 

αναπτυχθέντα εργαλεία διαδικτυακών διασκέψεων (zoom, webex, go to meeting, signal, Microsoft teams) να 

διατηρήσει διαρκή επαφή με όλους τους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς της οικονομίας εν μέσω της 

πανδημίας. 

Σε συνεργασία με Ομοσπονδία Επιμελητηρίων Ισραήλ, Ισραηλο-Ελληνικό Επιμελητήριο4 (έδρα Τελ Αβίβ), Υπ. 

Οικονομικών, Υπ. Ενέργειας, Υπ. Οικονομίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδιωτικές επιχειρήσεις 

τροφίμων και ποτών, κατέστη εφικτό να αναπτυχθεί το διμερές εμπόριο και να μπορέσει η Ελλάδα να αυξήσει 

τις εξαγωγές της το 2020, χρονική περίοδο που μειώθηκαν οι εισαγωγές στο Ισραήλ.  

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ισραήλ, κατά τους μήνες 

Ιανουάριο-Αύγουστο 2020 οι συνολικές εξαγωγές της χώρας ανήλθαν στο ύψος των 3,2 δις $, μειωμένες κατά 

16.6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 20195. Οι εισαγωγές αντιστοίχως ανήλθαν σε 5,5 δις $, 

μειωμένες κατά 14,3% συγκρινόμενες με το ίδιο διάστημα του 2019.  Το διάστημα Ιανουάριου-Αυγούστου 2020 

οι εξαγωγές από την Ελλάδα προς το Ισραήλ ανήλθαν σε 236,2 εκ. $, αυξημένες κατά 13,12% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τούτο επιβεβαιώνει την τάση που καταγράφηκε ήδη από το πρώτο 3μηνο του 

                                                           
3
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2020, κατά το οποίο είχε καταγραφεί αύξηση των ελληνικών εισαγωγών στο Ισραήλ ύψους 26% σε σχέση με το 

2019. Καθώς το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές της ΕΕ προς το Ισραήλ κατέγραψαν πτώση 6.37%, ενώ στις ελληνικές 

εξαγωγές, για το διάστημα αυτό, δεν καταγράφονται υψηλά ποσοστά στον κωδικό τσιμέντων τύπου Portland, 

λόγω της προηγηθείσας από το τέλος του 2019 επιβολής δασμού αντιντάμπιγκ, προκύπτει ότι σημαντικοί 

ελληνικοί κλάδοι, κυρίως διατροφής, εισήλθαν στην ισραηλινή αγορά με αξιώσεις. Σημειώνεται παράλληλα ότι 

ο κλάδος καταναλωτικών αγαθών κατέγραψε πτώση 6,7% το 8μηνο Ιαν-Αυγ 2020 στο Ισραήλ. 

Προκειμένου να υπάρξει αύξηση των εμπορικών ροών διαμορφώθηκαν δίαυλοι τακτικής επικοινωνίας με 

εμπορικές αλυσίδες στο Ισραήλ ώστε ειδικώς την περίοδο της πανδημίας να υπάρχει άμεση ενημέρωσή τους για 

τις δυνατότητες κάλυψης αναγκών με εισαγωγή προϊόντων από τη Ελλάδα. Επιπροσθέτως προωθούντο άμεσα 

σε φορείς στην Ελλάδα οι ζητήσεις που διαπιστώναμε αλλά και περιέρχοντο σε Γραφείο μας από ισραηλινούς 

φορείς. 

- Εκδόθηκε μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο ώστε να υπάρχει τακτική ενημέρωση επιχειρηματικού κόσμου Ελλάδος 

για εξελίξεις σε οικονομία Ισραήλ. Για τον ίδιο λόγο εντατικοποιήθηκε η ανάρτηση σε ιστοσελίδα Agora 

οικονομικών εξελίξεων σε Ισραήλ. 

- Εκδόθηκαν για πρώτη φορά μελέτες αγοράς για γαλακτοκομικά προϊόντα6 και οίνους7,ενώ αναμορφώθηκε ο 

Οδηγός Επιχειρείν8 και η Ετήσια Έκθεση.  

 

Α/Α Κλάδοι Ενδιαφέροντος Τρόπος υποστήριξης 

1 
-Στις 27-29 Ιανουαρίου έλαβε χώρα η 2

η
 Διεθνής Έκθεση Κυβερνοασφάλειας στο Τελ Αβίβ, που αποτελεί 

παγκοσμίως κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο. Το Γραφείο ΟΕΥ διοργάνωσε την συμμετοχή Υπουργού 

Ηλεκρονικής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη και έλαβαν χώρα επαφές με παράγοντες του χώρου και κυρίως 

με Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας Ισραήλ
9
. 

Κατά τη διάρκεια 2020 αναπτύχθηκε συνεργασία με Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας Ισραήλ, η οποία 

επεκτάθηκε σε πολλούς συναφείς τομείς και κορυφώθηκε με υπογραφή Κοινής Δήλωσης την 16
η
 Ιουνίου 

2020 κατά την επίσκεψη κ. Πρωθυπουργού στο Ισραήλ
10

. Η συνεργασία ωστόσο έχει επεκταθεί πλέον σε 

πολλούς τομείς (εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια δικτύων, πιλοτικά προγράμματα κ.α.) και κυρίως έχει 

εγκαθιδρυθεί σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με το Υπ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
11

. 

 

2 
Στις 11-12 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε χώρα η 26

η
 Διεθνής Έκθεση Μεσογειακού Τουρισμού στο Τελ Αβίβ. Το 

Γραφείο ΟΕΥ συνέβαλε σχεδόν αποκλειστικά στην αποστολή προσκλήσεων σε όλους τους ισραηλινούς 

δρώντες στον κλάδο ώστε να συμμετάσχουν σε ημερίδα για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Επίσης 

οργανώθηκε επίσκεψη Υπουργού Τουρισμού κ. Θεοχάρη σε κέντρο Κυβερνοασφάλειας Ισραήλ στην πόλη 

Beersheba, όπου αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας για την διαμόρφωση συνθηκών διασφάλισης υποδομών 

τουρισμού στην Ελλάδα από κυβερνοεπιθέσεις.  

Παράλληλα εκπονήθηκε ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τα σημαντικότερα δεδομένα που αφορούν τον 

εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό στο Ισραήλ ώστε να ενημερωθούν έγκυρα οι παράγοντες της αγοράς 

στην Ελλάδα.  
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3 
Συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις Οικονομικών, Εμπορικών και Επιστημονικών Συμβούλων της 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ  (διαδικτυακές) 
Συμμετοχή 

εκπροσώπου του 

Γραφείου  

4 
Το Γραφείο ΟΕΥ ανέπτυξε και εγκατέστησε σταθερούς διαύλους συνεργασίας με όλους του φορείς 

καινοτομίας στο Ισραήλ και κυρίως με την Αρχή Καινοτομίας Ισραήλ, το Start-up Nation και το Innovation 

Without Borders. Η διαρκής επικοινωνία και διάδραση σε ανταλλαγή πληροφοριών έχει φέρει σε άμεση 

επικοινωνία τους σχετικούς ελληνικούς φορείς, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί πρωτοβουλίες για υλοποίηση 

συγκεκριμένων δράσεων συνεργασίας.  

Σημειώνεται δε ειδικώς η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με το Δήμο Τελ Αβίβ αναφορικά με τον τομέα 

ανάπτυξης εφαρμογών Smart cities και τη διασύνδεσή του με Δήμο Αθηναίων και ΚΕΔΕ
12

.  

 

5 
Παρακολούθηση λειτουργίας του οικονομικού φόρουμ Ισραήλ-Ελλάδος  (διαδικτυακά) 

Συμμετοχή 

εκπροσώπου του 

Γραφείου  

6 
Το Γραφείο ΟΕΥ παρακολούθησε και συμμετείχε στην διαμόρφωση των σχετικών θέσεων που αφορούν την 

υλοποίηση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας 3+1. Παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις εξελίξεις των διαφορετικών κέντρων ανάλυσης 

που ασχολούνται στο Ισραήλ με τον κλάδο αυτό ενημέρωνε την ΚΥ σε σταθερή βάση, καθώς ειδικώς η 

ενεργειακή πολιτική τόσο των ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, 

όσο και οι λοιποί φορείς (κρατικοί και ιδιωτικοί) εκπέμπουν διακριτό στίγμα που χρήζει διαρκούς προσοχής 

και εξέτασης. 

Συμμετοχή 

εκπροσώπου 

Γραφείου 

7 
Συναντήσεις (διαδικτυακές) με εκπρόσωπους εταιρειών τροφίμων  

Συμμετοχή 

εκπροσώπου 

Γραφείου  

8 
Συναντήσεις (διαδικτυακές) με Ομοσπονδία Επιμελητηρίων Ισραήλ 

Συμμετοχή 

εκπροσώπου του 

Γραφείου 

9 
Η διαρκής επικοινωνία με Ισραηλινό Υπ. Εξωτερικών για την οργάνωση της συνεργασίας σε αυτό το πλαίσιο, 

με τις οδηγίες ΚΥ ήταν σταθερή παράμετρος των δράσεων Γραφείου ΟΕΥ κατά το 2020. Η δρομολόγηση της 

υλοποίησης της πρώτης συνάντησης της Πρωτοβουλίας 3+1 αποτέλεσε επίκεντρο των προσπαθειών ώστε 

τελικά να υπάρξει ουσιαστική έναρξη των δράσεων των μετεχουσών χωρών με συγκεκριμένο σημείο 

αναφοράς. Ήδη μετά από ιδιαίτερα εκταταμένη σε χρόνο και ανταλλαγή απόψεων των μερών 

σχηματοποιείται η επόμενη μέρα με πρώτη δράση υλοποίησης αυτήν της καινοτομίας. Η αντιμετώπιση της 

πρωτοβουλίας αυτής ως βασικής δράσης σύζευξης δυνάμεων και ανάληψης υλοποίησης συγκεκριμένων 

προγραμμάτων απετέλεσε βασική προτεραιότητά μας ώστε να μην εκτροχιαστεί η συνολική προσπάθεια σε 

απλή δήλωση καλών προθέσεων
13

. 

Συμμετοχή 

εκπροσώπου του 

Γραφείου 

10 
Διαρκής συνεργασία και διαδικτυακές συναντήσεις με ιθύνοντες και μέλη του Ισραηλοελληνικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου 
Συμμετοχή 

εκπροσώπου του 

Γραφείου 

11 
EU-Israel Economic Dialogue (1-2/12/2020) working group  

Συμμετοχή 

εκπροσώπου του 

Γραφείου 
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1.2. Άλλες ενέργειες, πέραν αυτών που δηλώθηκαν στο κεφάλαιο 1.1. 
- Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων και κουζίνας «A night in the 

Greek Cuisine». Η εκδήλωση κατέστη εφικτή με τη συνεργασία του παραρτήματος Τελ Αβίβ της Chaîne des 

Rôtisseurs, της παλαιότερης κοινότητα γαστρονόμων στον κόσμο, η οποία ίδρυσε το παράρτημα στο Ισραήλ το 

195614. Στην εκδήλωση προσήλθαν 92 συνολικά άτομα και απέστειλαν από την Ελλάδα προϊόντα 23 εταιρείες 

και παραγωγοί15. Η επιτυχία της δράσης αυτής έγκειται στο ότι πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από την άρση 

του πρώτου lockdown και υπό καθεστώς μερικών περιορισμών και εκμεταλλεύτηκε την επιθυμία για συμμετοχή 

ανθρώπων της γαστρονομίας σε εκδηλώσεις παρόμοιου χαρακτήρα, για το λόγο αυτό γνώρισε και μεγάλη 

αποδοχή και απετέλεσε σημείο αναφοράς ώστε να επαναληφθεί σε ευχερέστερο χρόνο. Η πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης κατέδειξε με κάθε τρόπο την ανάγκη για υλοποίηση τέτοιων δράσεων και προβολή της ελληνικής 

κουζίνας και των προϊόντων της στο ισραηλινό κοινό, ενώ η διοργάνωσή της μονάχα με προσφορές χορηγών και 

μη επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου μπορεί να πιστωθεί στην ανάγκη για ανάληψη ουσιαστικών δράσεων 

εξωστρέφειας υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων. 

 

 

1.2.1 Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για προσέλκυση Επενδύσεων και 
επιχειρηματική συνεργασία 

 

Στον τομέα των επενδύσεων παρά την πανδημία υπήρξε διαρκής ενημέρωση όλων των υποψήφιων επενδυτών 

είτε μέσω διαδικτύου, είτε τηλεφωνικά για το πλαίσιο που ισχύει και τις δυνατότητές τους να αναλάβουν 

επιχειρηματική πρωτοβουλία στην Ελλάδα, είτε σε ιδιωτικοποιήσεις είτε σε τουρισμό και ακίνητη περιούσια και 

στην πράσινη ανάπτυξη. Επίσης οργανώθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια, τόσο από το ίδιο το Γραφείο όσο και σε 

συνεργασία με Enterpise Greece και Ισραηλο-ελληνικό Επιμελητήριο στα οποία συμμετέσχον ισραηλινοί 

επιχειρηματίες και λοιποί ενδιαφερόμενοι 16 . Δυστυχώς σχετική εκδήλωση που είχε δρομολογηθεί να 

διοργανωθεί σε συνεργασία με Χρηματιστήριο Αθηνών, τελικώς δεν τελεσφόρησε λόγω της πανδημίας. 

 

 

1.2.2 Επιχειρηματικές Αποστολές που πραγματοποιήθηκαν 
 

Κατά την επίσκεψη κ. Π/Θ στο Ισραήλ (16-17 Ιουνίου), συνοδευομένου από 8 υπουργούς πραγματοποιήθηκαν 

28 επιχειρηματικές συναντήσεις οι οποίες διευθετήθηκαν από Γραφείο μας οποίο υποστήριξε όλες τις σχετικές 

ενέργειες προς οργάνωσή τους17.  

 

1.2.3 Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών  
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Πραγματοποιήθηκαν σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με επίκεντρο την ενημέρωση ισραηλινών φορέων για 

εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την  

 

1.2.4 Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 
 

- Υπόθεση επιβολής δασμού αντιντάμπιγκ σε εισαγωγή ελληνικού τσιμέντου 

Θετική εξέλιξη είχε η υπόθεση επιβολής δασμού αντιντάμιγκ εκ μέρους του Υπ. Οικονομίας Ισραήλ σε εισαγωγές 

τσιμέντου τύπου Portland ο οποίος ουσιαστικά επηρέαζε αποφασιστικά τις εξαγωγές της εταιρείας ΑΓΕΤ-

Ηρακλής από την Ελλάδα18. Το Γραφείο ΟΕΥ τόσο με οδηγίες από την ΚΥ όσο και με δικές του πρωτοβουλίες 

υπεστήριξε την υπόθεση ενώπιον όλων των θεσμικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα και τελικώς κατέστη 

εφικτό να καταρριφθούν όλοι οι βασικοί ισχυρισμοί του αρμόδιου Επιτρόπου Ανταγωνισμού παρά τω Υπ. 

Οικονομικών που συνηγορούσαν υπέρ της επιβολής σχετικού δασμού19. Μάλιστα η απόφαση της Επιτροπής 

Αντιντάμπιγκ ήταν ομόφωνα απορριπτική και έλαβε υπόψη της όλες τις αιτιάσεις που καταγράφηκαν στις 

θέσεις που προβάλλαμε20. Τελικώς η απόφαση αυτή ήταν ανέφικτο να ανατραπεί από τον Υπ. Οικονομικών και 

κατέστη τελεσίδικη21.  

- Αναπτύχθηκε συνεργασία με Αρχή Λιμένων Ισραήλ ώστε να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες συνεργασίας με την 

Ελλάδα σε όλες τις εκφάνσεις της ναυτιλιακής συνεργασίας. 

- Παρότι επανήλθαμε στο ζήτημα της οριστικοποίησης του πιστοποιητικού για την εισαγωγή νωπού κρέατος και 

ζώντων ζώων, ισραηλινή πλευρά παρά επίμονες ωχλήσεις μας δεν επανήλθε, αναδιαμορφώνοντας σχετικές 

προτεραιότητές της22.  

- Η υπόθεση της άρσης των υποχρεώσεων για τον τρόπο λήψης της πιστοποίησης kosher, από Αρχιρραβηνία  

Ιερουσαλήμ, έχει περιπέσει στις καλένδες, παρότι και σε συνεργασία με Αντιπροσωπεία ΕΕ στο Τελ Αβίβ τέθηκε 

και λόγω της πανδημίας, με επιτατικό τρόπο προς τις αρμόδιες ισραηλινές Αρχές. 

 

-Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, σε πλαίσιο τακτικών συναντήσεων 

Οικονομικών, Εμπορικών και Επιστημονικών Ακολούθων στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ. 

- Συναντήσεις με την Ομοσπονδία Εμπορικών Επιμελητηρίων του Ισραήλ  

Συμπεράσματα – προτάσεις 

2.5 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Το ποσοστό εισαγωγών αγαθών Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες ΕΕ, που προωθούν ανταγωνιστικά της χώρας 

μας προϊόντα, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Ειδικώς στον κλάδο τροφίμων είναι προφανές ότι πρέπει να 

                                                           
18

 Έγγραφα Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ  Φ. 1000/ΑΣ. 479/21-4-2020 & Φ. 1000/ΑΣ 522/30-4-2020 
19

 Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ  Φ. 1000/ΑΣ 501/24-4-2020 
20

 Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ  Φ. 1000/ΑΣ 579/12-5-2020 
21

 Έγγραφα Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ  Φ. 1000/ΑΣ 803/19-6-2020 & Φ. 1000/ΑΣ 819/21-6-2020  & Φ. 1000/ΑΣ 835/23-6-2020 
22

 Έγγραφα Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ Φ. 1000/ΑΣ 56/14-1-2020 & Ρηματική Διακοίνωση ΑΣ107/27-1-2020 
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αναληφθούν πρωτοβουλίες για την είσοδο στην αγορά του Ισραήλ των επιτυχημένων αγαθών που Ελλάδα έχει 

προωθήσει σε διεθνείς αγορές. 

2.6 Προώθηση της συνεργασίας στη έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 

 Το Ισραήλ διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως για έρευνα και ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα και έχει 

επιτύχει σε υψηλό βαθμό τη διασύνδεση των ισραηλινών Ιδρυμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας  με φορείς του 

ιδιωτικού τομέα. Χρειάζεται συστηματική προσέγγιση των τρόπων ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών 

Ισραηλινών εταιρειών με ελληνικές εταιρείες κλάδων υψηλής τεχνολογίας / καινοτομίας με εξαγωγικό 

προσανατολισμό (δημιουργία συνεργατικών τεχνολογικών σχηματισμών, ανάθεση δραστηριοτήτων Ε&Α σε 

ελληνικές εταιρείες, προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων).  

 Η συνεργασία στον τομέα κυβερνοασφάλειας με το Ισραήλ, που εμφανίζεται στην πρωτοπορία ανάπτυξης 

καλών πρακτικών για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι σημαντικό να προχωρήσει καθώς η ολοένα και 

μεγαλύτερη έκθεση των επιχειρήσεων σε υπηρεσίες διαδικτύου τις καθιστά ευάλωτες με επιζήμιες προοπτικές 

για τη λειτουργία τους σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων.  

 Πρέπει να εξακολουθήσει η διαμόρφωση πολιτικών με βάση τον νέο αναπτυξιακό νόμο καθώς και το 

πρόγραμμα της ΕΕ «Horizon 2020» στο οποίο το Ισραήλ συμμετέχει από 1/1/2014 και ήδη έχει μετονομαστεί σε 

Horizon Europe για τα έτη 2021-2027. 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών ισραηλινών εταιρειών με ελληνικές εταιρείες  κλάδων υψηλής 

τεχνολογίας/καινοτομίας, start-ups που ξεκινούν από θερμοκοιτίδες Ανώτατων Εκπαιδευτικών   Ιδρυμάτων. 

 Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της Διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ στους τομείς Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ιεροσόλυμα, 18.05.1992) υπεγράφησαν: α/Συμφωνία για Μορφωτική, 

Εκπαιδευτική και Επιστημονική Συνεργασία και β/Συμφωνία για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική 

συνεργασία. Κατ’ εφαρμογή τους δημοσιεύθηκε νέα 4η Προκήρυξη (2019) για συνεργασία στους τομείς Ε+Τ: 

(οι προηγούμενες ήταν το 1994, 2013,2019).  

 Συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για προώθηση συνεργασιών δημιουργίας εφαρμορμογών 

smartcities αλλά και ζωνών καινοτομίας. Σημειώνεται ότι στο μητροπολιτικό Τελ Αβιβ- Yafo, έκτασης 52 τ.χλμ, 

με 438.800 κατοίκους, υπάρχουν 1.700 start ups και 3.700 στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβιβ (μία start up 

ανά 118 κατοίκους), η μεγαλύτερη αναλογία διεθνώς. Το 2014 το Τελ Αβίβ ανακηρύχτηκε παγκοσμίως ως 

έξυπνη πόλη με την βράβευση του προγράμματος Digitech που αναπτύχθηκε μέσω του ως άνω 

οικοσυστήματος καινοτομίας του Δήμου.   

2.7 Αμυντική βιομηχανία - διαστημική τεχνολογία και εφαρμογές 

 Mεταφορά τεχνογνωσίας (Κnow-how), συμπαραγωγή, υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο προμηθειών και 

προϊόντων, τόσο καθαρά αμυντικών βιομηχανιών, όσο και σε επίπεδο κλαδικών φορέων σε προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας αλλά και διττής χρήσεως, τα οποία έχουν εμπορική και αμυντική χρήση. Εν λόγω επιλογή, έχει 

μεγαλύτερη αξία για χώρα μας, τόσο υπό το πρίσμα δημοσιονομικών περιορισμών αμυντικών μας δαπανών, 

όσο και αναπτυξιακής διάστασης αμυντικής μας βιομηχανίας και τομέων υψηλής τεχνολογίας οικονομίας μας. 

Ειδικότερα: 

 Σύμπράξη  ισραηλινών επιχειρήσεων με αντίστοιχες ελληνικές  στον τομέα των αμυντικών συστημάτων στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος European  Defence  Action Plan(ΕDAP) 
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2.8 Κατασκευαστικός τομέας 

 Ο κατασκευαστικός κλάδος του Ισραήλ αναμένεται να σημειώσει θετική ανάπτυξη κατά την περίοδο 

πρόβλεψης (2019-2023), με γνώμονα τα σχέδια της κυβέρνησης για αναβάθμιση της υποδομής μεταφορών 

της χώρας. Η αξία παραγωγής της βιομηχανίας σε πραγματικούς όρους αναμένεται να αυξηθεί με ένα σύνθετο 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 2,63% κατά την ως άνω περίοδο. Κατά συνέπεια, ο κλάδος αναμένεται να 

αυξηθεί από το ποσό των 41,3 δισ. δολ. το 2018 σε 47,0 δισ. δολ. το 2023, μετρούμενο σε σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες σε δολ 2017. Το Ισραήλ διαθέτει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες 

έχουν διεθνή παρουσία και απαριθμούν γύρω στα 2.350 μέλη.  

 Η κατασκευή κατοικιών αποσπά το μεγαλύτερο ποσοστό του ισραηλινού κατασκευαστικού κλάδου. Κατά την 

περίοδο 2016-2019, αντιπροσώπευε το 57,8% της συνολικής αξίας του κλάδου. Η αγορά αναμένεται να 

συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και στο προσεχές διάστημα με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι μέχρι το 

2023 θα υπάρξει μια κάμψη που θα φέρει τον κλάδο στο 55,4%. Λίγο πριν από τα τέλη του 2019, οι 

κατασκευαστικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE) εμφάνισαν αυξήσεις 

άνω του 10%, στις τιμές των μετοχών τους . Οι τιμές των μετοχών πολλών από αυτές τις εταιρείες έχουν 

φτάσει ήδη σε επίπεδα ρεκόρ καταδεικνύοντας την σημαντική επιφάνειά τους. Τα στοιχεία για τις 12 

κατασκευαστικές εταιρείες που συγκαταλέγονται στον TASE για τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 δείχνουν 

ότι ο αριθμός των κατοικιών που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μειώθηκε πάνω από 40% 

σε 4.850, έναντι 3.400 κατοικιών από τις ίδιες εταιρείες τον αντίστοιχο διάστημα του 2018. Η τοπική αγορά 

ενυπόθηκων δανείων είναι σε υψηλά επίπεδα, με τη βοήθεια χαμηλών επιτοκίων που εξηγούν επίσης το άλμα 

της δραστηριότητας. Οι υποθήκες που λαμβάνονται από τον πληθυσμό ανήλθαν σε 50,5 δις. σέκελ τον 

Ιανουάριο-Σεπτέμβριο, γεγονός που καθιστά το 2019 έτος ρεκόρ για υποθήκες, γεγονός που εξηγεί και το 

αδιάπτωτο ενδιαφέρον των κατασκευαστικών εταιρειών για ανοικοδόμηση συγκροτημάτων κατοικιών.  

 Oι νέες κυβερνητικές πολιτικές αποσκοπούν στη μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 30-35%, στην αύξηση 

του κατασκευαστικού όγκου και στην ανάπτυξη του εγχώριου οικιστικού τομέα, με στόχο την αντιμετώπιση 

της οικιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Η αγορά παρουσιάζει δυναμισμό, λόγω της συνεχούς 

αύξησης του πληθυσμού (8,46 εκ. - +2%/έτος) και της αύξησης των νοικοκυριών (2,36 εκ.) καθώς προστίθενται 

ετησίως 50 χιλιάδες νέα νοικοκυριά. Ωστόσο οι υπεραξίες των επενδύσεων κυρίως στον κλάδο κατασκευής 

κατοικιών έχουν μειωθεί σε σχεση με το 2017 που είχε καταγραφεί το υψηλότερο ποσοστό.   

 Η τάση αγοράς ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και ανακαίνισή τους στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, 

καθώς ο ισραηλινός κατασκευαστικός κλάδος εκτιμά ότι οι υπεραξίες είναι σημαντικές. Παράλληλα υπάρχει 

ενδιαφέρον για κατασκευή και αγορά πολυτελών κατοικιών που θα απευθύνται σε υψηλού εισοδηματικού 

επιπέδου αγοραστές από το Ισραήλ, την Κίνα και την Β. Ευρώπη.  

2.9  Μεγάλα έργα υποδομών-δημόσια έργα 

Το Ισραήλ αναφορικά με την κατασκευή έργων υποδομής προωθεί τη συνεργασία  ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα (public partnership projects) και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση 

κατευθυντήριες αρχές για την αξιολόγηση των έργων υποδομής. Μέχρι το τέλος του 2019 υλοποιούνταν 20 έργα 

PPP ύψους 33,4 δις σέκελ (9 δις ευρώ). Παράλληλα προγραμματίζονται άλλα 23 έργα μέσω PPP αρχικού 

προϋπολογισμού 48 δις σέκελ. (12,3 δις ευρώ). Είναι σημαντικό ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να 

δραστηριοποιηθούν προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Από το 2007 οι 

κινεζικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αναλάβει τα σημαντικότερα έργα υποδομής στον τομέα μεταφορών 

του Ισραήλ. Καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ υιοθέτηση νόμο για τον έλέγχο των επενδύσεων σε όλους του 

κρίσιμους τομείς της οικονομίας, είναι σαφές ότι ολοένα και δυσκολότερα θα μπορούν να δραστηριοποιούνται 
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οι κινεζικές εταιρείες στο Ισραήλ, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τις τουρκικές. Παρότι τουρκικές εταιρείες 

παραγωγής δομικών υλικών εξακολουθούν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες, λόγω χαμηλότερου κόστους, ο 

τουρκικός κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται ότι μπαίνει στο περιθώριο ένεκα των δυσμενών σχέσεων Τουρκίας 

– Ισραήλ. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να προωθήσει άμεσα πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε έργα υποδομών στο 

Ισραήλ. Ίσως να πρόκειται για πρώτη φορά που οι προϋποθέσεις είναι θετικές για τις ελληνικές εταιρείες.  

2.10 Ενέργεια 

Μέχρι το 2000, το Ισραήλ δεν διέθετε σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πηγές και  κάλυπτε τις ενεργειακές του 

ανάγκες με εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Η ζήτηση Φυσικού Αερίου (ΦΑ). στο Ισραήλ, σύμφωνα με 

εκτίμηση του Υπουργείου Ενέργειας και Εθνικών Υποδομών, θα ανέλθει από τα επίπεδα των 5,3 δις κυβ. μέτρα, 

το 2010, σε 11,1 δις κυβ. μέτρα, το 2020, και 16,8 δις κυβ. μέτρα, το 2030.    

Πίνακας 15: Xρήση Φυσικού Αερίου στο Ισραήλ 

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2016 2018 2020* 2022* 2024* 2026* 2028* 2030* 

1.2 1.6 2.3 2.7 3.7 4.2 5.2 7.6 9.5 10.1 11.1 11.7 13 14.3 15.3 16.8 

Τα νούμερα είναι σε δις. Κυβικά Μέτρα Φυσικού Αερίου/Έτος – Προβολή κατανάλωσης τα επόμενα χρόνια)  

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας και Εθνικών Υποδομών του Ισραήλ 

Η ανακάλυψη των πιο σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην παράκτια θαλάσσια περιοχή του βορείου 

Ισραήλ στα πεδία “Tamar” και “Leviathan”, το 2009 και 2010 αντιστοίχως, άλλαξαν τα δεδομένα στην οικονομία, 

καθώς το Ισραήλ θα μπορεί να καλύψει επαρκώς τις εγχώριες ενεργειακές του ανάγκες αλλά και να προχωρήσει 

στην εξαγωγή φυσικού αερίου, καθώς τα εκτιμώμενα αποθέματα ανέρχονται σε 910 δις κ.μ. φ.α. (το 40% του 

παραγόμενου φυσικού αερίου θα εξάγεται και το 60% θα κατευθυνθεί στην εσωτερική κατανάλωση). Πολιτική 

του Ισραήλ αποτελεί η κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών με φ.α. αλλά και η απεξάρτηση από το λιγνίτη για 

την παραγωγή ενέργειας, κάτι που ήδη ο Υπ. Ενέργειας ανακοίνωσε ότι θα συμβεί εντός του 2020.  

Ήδη από τις αρχές 2020 ξεκίνησε η εξαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την νότια Αίγυπτο.  Η ροή του 

φυσικού αερίου θα ξεκινήσει αρχικά από το κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει και η ροή από το κοίτασμα Tamar.  

Το Φόρουμ συνεργασίας για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) που ήδη έχει συγκληθεί και 

λεχει τροχιοδρομηθεί η επίσημη λειτουργία του ως περιφερειακός οργανισμός, δίνει τη δυνατότητα και στην 

Ελλάδα να αναδειχθεί ως σημαντικός παράγοντας στον χώρο της ενέργειας. Άλλωστε η συμφωνία κατασκευής 

του EastMed που υπεγράφη από Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρο στις 2 Ιανουαρίου 2020, απετελεί το σημείο αναφοράς 

για το μέλλον της ενεργειακής συνεργασίας των τριών χωρών και της παρουσίας της ΕΕ στα δρώμενα αναφορικά 

με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Εκτός από την κατασκευή του αγωγού και τις καθαυτό υπεραξίες είναι σαφές ότι και οι συναφείς βιομηχανίες 

στην Ελλάδα θα μπορέσουν να επωφεληθούν άμεσα και έμμεσα.   

2.11 Ενίσχυση συνεργασίας υδατικών τεχνολογιών - περιβαλλοντικής προστασίας 

Σημαντικό όφελος θα μπορούσε να έχει χώρα μας, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις σε περιοχές, 

δίχως τακτική υδροδότηση ή άρδευση (νησιωτικές περιοχές ή περιοχές που έχει υποχωρήσει ο υδροφόρος 
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ορίζοντας) καθώς και στον περιβαλλοντικό τομέα, με έμφαση στη διαχείριση, επεξεργασία υγρών και στερεών 

αποβλήτων και απορριμμάτων. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργασθούν, προκειμένου να 

κατατεθούν ολοκληρωμένες προτάσεις στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων. 

2.12 Προώθηση συνεργασίας στον αγροτικό τομέα  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο Ισραήλ ο τομέας καλλιέργειας των τροπικών φρούτων και 

σποροπαραγωγής, σε οποίους θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία και η σύναψη συμφωνίας, με στόχο τη 

διαφοροποίηση και ανάπτυξη καλλιεργειών στην Ελλάδα. Επίσης, η κάλυψη εισαγωγικών αναγκών του Ισραήλ, 

σε τομείς που είναι ελλειμματικοί (π.χ. ακτινίδια) ενώ καλές προοπτικές συνεργασίας εμφανίζουν και οι τομείς 

αγροτικής έρευνας για νέες καλλιέργειες. Πρέπει να επιδιωχθούν συνεργασίες για μεταφορά τεχνογνωσίας από 

το Ισραήλ σε τομείς αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αγροτικών 

προϊόντων, αρδευτικών συστημάτων, καθώς και η δημιουργία κοινοπραξιών (joint ventures) για ανάπτυξη 

καλλιεργειών στην Ελλάδα που έχουν ζήτηση στην διεθνή αγορά (λ.χ. ρόδια, αρωματικά φυτά, φράουλες, 

berries, φαρμακευτική κάνναβη κ.ά).  

2.13 Συνεργασία στον φαρμακευτικό τομέα 

Το Ισραήλ διαθέτει σημαντική φαρμακοβιομηχανία. Η διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας  για συμπαραγωγή 

ισραηλινών φαρμάκων στην Ελλάδα και  προοπτική επανεξαγωγών – εξαγωγών μπορεί να εισφέρει πολλαπλές 

υπεραξίες για τον ελληνικό κλάδο φαρμάκων.  

 

2.14 Συνεργασία στον τομέα μεταφορών - ναυτιλίας 

Το 2016  υπεγράφη Συμφωνία ναυτιλιακών μεταφορών. Η τελευταία θα εξυπηρετήσει, μεταξύ άλλων, τόσο στην 

ανάπτυξη συνεργασίας σε ενεργειακό τομέα (μεταφορά LNG), όσο και στις μεταφορές. Η αξιοποίηση και  

ανάδειξη χώρας μας ως διαμετακομιστικού κόμβου και η δημιουργία ναυτιλιακού /διαμετακομιστικού άξονα 

μεταξύ των δύο χωρών είναι επίσης ζητούμενο, καθώς δεν υπάρχει ακόμα απευθείας ναυτιλιακή σύνδεση. 

Στόχος είναι οι εμπορικές ροές, ή μέρος αυτών να διοχετευθούν μέσω Ελληνικών λιμένων και δικτύων 

μεταφορών και με ελληνικής σημαίας πλοία, ώστε να εκμεταλευτούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις το 

πλεονέκτημα της εγγύτερης απόστασης από τις λοιπές αγορές της ΕΕ. 

Σημαντικός τομέας είναι η συνεργασία στον κλάδο ναυπήγησης, καθώς το Ισραήλ επιδιώκει πλέον την επένδυση 

και σε αυτόν τον τομέα καθώς επιθυμεί να αξιοποιήσει την γεωγραφική της θέση στην ανατολική Μεσόγειο. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το deal που πέτυχε η Onex Neorion Shipyards, προχωρώντας σε συμφωνία 

στρατηγικής συνεργασίας με τα ισραηλινά ναυπηγεία της Israel Shipyards Ltd.  Κεντρικός στόχος της 

συνεργασίας αποτελεί η κοινή ανάπτυξη μεγάλων έργων ναυπηγοεπισκευής, όπου το κατασκευαστικό μέρος θα 

πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στα ελληνικά ναυπηγεία.  

Η Israel Shipyards, με έδρα την Χάιφα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές βιομηχανίες στην ανατολική 

Μεσόγειο και αποτελεί κύριο προμηθευτή του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ. Στα τέλη του 2019, η εταιρεία 

κατέληξε σε συμφωνία για την προμήθεια σύγχρονων μονάδων στο Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, οι οποίες, 

όπως ανακοινώθηκε, θα αξιοποιηθούν για την προστασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της 

χώρας και των εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. 
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2.15  Τουρισμός 

 

Το 2019 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις καταγραφής εισόδων Τραπέζης Ελλάδος σημειώθηκε νέο υψηλό όλων των 

ετών με 680.000 επισκέπτες από το Ισραήλ. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία Πρεσβείας Ισραήλ στην Αθήνα το 

σύνολο των ισραηλινών επισκεπτών το 2019 ξεπέρασε το 1 εκ.  

To 2018, οι Ισραηλινοί τουρίστες ανήλθαν, σύμφωνα με στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος στους 570.718 από 503.047, 

το 2017, σημειώνοντας αύξηση +13,3%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου, το 2017. Η Ελλάδα κατατάσσεται ως 

3ος σε προτίμηση τουριστικός μεσογειακός προορισμός, μετά τη Γαλλία και την  Ιταλία.  

Προκειμένου να εδραιωθεί το τουριστικό ρεύμα από το Ισραήλ και να δημιουργηθούν σταθερές υπεραξίες από 

αυτόν τον βασικό κλάδο για την ελληνική οικονομία, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα 

επικεντρώνονται:  

I. σε απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδος – Ισραήλ (και σε διεθνή επαρχιακά αεροδρόμια). 

II. Προώθηση τουριστικών πακέτων ειδικών θεματικών ενοτήτων (ιατρικός, γαστρονομικός, αγροτουρισμός, 

καταδυτικός, αθλητικός) καθώς και πακέτα  χειμερινού τουρισμού (υπάρχει αξιόλογο τουριστικό ρεύμα από 

Ισραήλ που πηγαίνει σε χειμερινούς  προορισμούς κάθε χειμώνα).  

III.  Ανάδειξη περιοχών με πρότερη ή και σημερινή Εβραϊκή παρουσία ως τουριστικών προορισμών 

IV. Χρηματοδότηση και υποστήριξη ειδικών θεματικών εκδηλώσεων προβολής δημοσίων σχέσεων, σε 

συνεργασία Γραφείων ΟΕΥ, Τύπου και ΕΟΤ Τελ Αβίβ, αλλά και η αξιοποίηση πόρων, τόσο των Κλαδικών 

Φορέων (Ένωση Ξενοδόχων, ΣΕΤΕ κ.λπ.), όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στοχευμένη τουριστική 

προβολή (προσκλήσεις tour operators, opinion leaders, δημοσιογράφων, πακέτα «οργανωμένων» διακοπών 

σε εργατικές ενώσεις). 

V. Ανάπτυξη κρουαζιέρας: περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, τόσο από το Ισραήλ στη χώρα μας, όσο και για 

κοινά πακέτα κρουαζιέρας με σταθμούς σε Ισραήλ, Kύπρο και Ελλάδα.  

VI. Ανάπτυξη κοινών τουριστικών πακέτων σε τρίτες αγορές (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία), μέσω 

τυποποιημένων ταξιδιών εξοικείωσης (fam trip) για ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους.  

Πίνακας 11: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1 Προώθηση της συνεργασίας στη βιομηχανική έρευνα, 

ανάπτυξη, καινοτομία και κυβερνοασφάλεια 

 

Πρόκειται για κλάδους στους οποίους το Ισραήλ 
βρίσκεται στην κορυφή παγκοσμίως και μπορεί να 
παράσχει σημαντική βοήθεια σε τεχνογνωσία και 
κοινές επιχειρήσεις 

2 Προώθηση συνεργασίας στον αγροτικό τομέα  

 

Η δημιουργία κοινών επιχειρήσεων με βάση την 
ισραηλινή τεχνογνωσία ανάπυξης παραγωγής 
προϊοντων μπορεί να αποφέρει σημαντικές υπεραξίες 

3 Ενίσχυση συνεργασίας υδατικών τεχνολογιών - 

περιβαλλοντικής προστασίας 

Το Ισραήλ είναι στην πρωτοπορία και σε αυτόν τον 
τομέα. Θα μπορούσαν να προσελκυστούν επενδύσεις 
για εργοστάσια αφαλάτωσης σε ελληνικά νησιά 
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4 Τουρισμός Η δυναμική ήδη υπάρχει και πρέπει να διασφαλιστεί 
η παροχή καλού προϊόντος 

5 Συνεργασία στον τομέα μεταφορών - ναυτιλίας 

 

Δεν υπάρχει ακόμα ουσιαστική συνεργασία σε αυτόν 
τομέα εκτός από την συμφωνία που έγινε με το 
Νεώρειο Σύρου στις αρχές Ιανουαρίου 2020 

6 Συνεργασία στον φαρμακευτικό τομέα 

 

Η συμπαραγωγή προίόντων είναι εφικτή καθώς το 
κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από 
το Ισραήλ 

7 Κατασκευαστικός τομέας 

 

Καθώς η Τουρκία και η Κίνα έχουν σημαντική 
δραστηριότητα στο Ισραήλ θα πρέπει να αναζητηθούν 
τρόποι να εισέλθουν και ελληνικές επιχειρήσεις 

8 Αμυντική βιομηχανία - διαστημική τεχνολογία και εφαρμογές 

 

Και στον τομέα αυτό μπορούν να υπάρξουν υπεραξίες 
γιατί το Ισραήλ έχει προωθήσει καινοτόμες λύσεις 
που μπορούν να ευνοήσουν και την Ελλάδα 

9. 1. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συμπερασματικά πρέπει να επιδιωχθεί: 

 Η διοργάνωση Β2Β ελληνικών επιχειρήσεων με επιλεγμένες ισραηλινές επιχειρήσεις. Καθώς η απόσταση με την 
Ελλάδα είναι εξαιρετικά κοντινή, θα μπορούσε να υπάρξει στοχευμένη πολιτική για την πραγματοποίηση 
επισκέψεων ελληνικών επιχειρήσεων και οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Πρεσβεία. Οι επιλογή 
των επιχειρήσεων και η προεργασία μπορεί να γίνεται πρωτίστως από τις επιχειρήσεις με τη συνεργασία 
Γραφείου ΟΕΥ σύμφωνα με στοιχεία βάσης δεδομένων που εξασφαλίστηκε.  

 Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων/χρηματοδοτήσεων, με στόχο την προσέλκυση και προώθηση 
επενδύσεων σε start-ups, καινοτομία, διαστημική τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία 

 Η προσέλκυση στην Ελλάδα εμπορικών επισκεπτών από το Ισραήλ, σε διεθνείς  εκθέσεις προϊόντων/ 
υπηρεσιών- περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος «hosted buyers 

 Η συστηματική παρουσίαση επενδυτικών δυνατοτήτων της χώρας μας, σε Ισραηλινή επιχειρηματική κοινότητα 
(εκδηλώσεις roadshow, στοχευμένες αποστολές με προκαθορισμένες συναντήσεις, πρόσκληση ισραηλινών 
εταιρειών σε επενδυτικά fora στην Ελλάδα),  

 Οι στρατηγικές Συμμαχίες Ελληνικών & Ισραηλινών Επιχειρήσεων: H δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών 
ελληνικών και ισραηλινών επιχειρήσεων, προς συμπαραγωγή και εξαγωγή προϊόντων. Σημειώνεται ότι τα 
παραπάνω ήδη αξιοποιεί, η Τουρκία, στην αγορά του Ισραήλ,  και επιπλέον αποτελεί μέρος της εξαγωγικής 
πολιτικής του Ισραήλ και του Israel Export and International Co-operation Institute (IEICI). Η συνεργασία αυτή, 
παρά το μικρό μέγεθος της ε/αγοράς θα πρέπει να  στοχεύει,  περισσότερο σε εξαγωγές και επανεξαγωγές, 
Καθώς λείπουν τα σημαντικά ανταγωνιστικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων από την αγορά του Ισραήλ, ενώ οι 

χώρες ΕΕ με αντίστοιχα προϊόντα έχουν σημαντική θέση στην ισραηλινή αγορά, πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες 

παρμβάσεις για προώθηση των ελληνικών προϊόντων. 

 

2.16 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 
 
1.1 Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία 

 
 Διοργάνωση ή/ και συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. 
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 Διεθνείς εκθέσεις/συνέδρια/ημερίδες επίσημες συναντήσεις στο Ισραήλ, οποίες θα λάβουν χώρα το 2019, και 

ιδιαίτερα σε εκείνες με θεματική προσανατολισμένη στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην 

καινοτομία,  στην άμυνα και ασφάλεια καθώς και στα τρόφιμα. 

 Διεθνείς Εκθέσεις που ξεχωρίζουν και θα πρέπει να διασφαλιστεί ελληνική συμμετοχή: 

 CYBERTECH 2020: 28-30 Ιανουαρίου 2020, Εκθεσιακό Κέντρο Τελ Αβίβ). Έκθεση που εστιάζει σε 

προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογίες και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες του κυβερνοχώρου. 

(Πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη). 

 IMTM Tel Aviv - International Tourism Exhibition 2020: 11-12 Φεβρουαρίου 2020 Εκθεσιακό - Κέντρο 

Τελ Αβίβ) -Τουρισμός – Γραφείο μας συμμετέχει ενεργά σε Β2Β συναντήσεις. (πραγματοποιήθηκε με 

συμμετοχή Υπ. Τουρισμού κ. Θεοχάρη και εκπροσώπων Περιφερειών Ελλάδος) 

 NANO ISRAEL: International Nanotechnology Conference & Exhibition: 13-15 Οκτωβρίου 2020, 

International Convention Center Jerusalem.  

 IATI BIOMED:National Life Science & Technology Week: David Intercontinental, 12-14 Mαϊου 2020. 

 AGRITECH ISRAEL:International Agricultural Technology Exhibition: Μαϊος 2020,  Convention 

Center, Tel Aviv.  

 FreshAgromashov Excibition: αγροτικά εφόδια, τρόφιμα – (Tελ Αβίβ Ιούνιος 2020 - Έκθεσιακό Κέντρο 

Τελ Αβίβ). 

 DLD Innovation Festival 2019 - Φεστιβάλ Καινοτομίας, 18 Σεπτεμβρίου 2020, Τελ Αβίβ. 

 ISRAFOOD: 35η Έκθεση Τροφίμων, 27 – 29 Νοεμβρίου 2019, Εκθεσιακό Κέντρο Τελ Αβίβ. Δεν έχει 

καθοριστεί ημερομηνία για το 2020.  

 Eθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ισραήλ, Δεκέμβριος 2020.   

 WATEC: Νοέμβριος 2020 Εκθεσιακό Κέντρο Τελ Αβίβ,  

 

Πίνακας 12: Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από το Ισραήλ 

Α/Α Κλάδοι 
ενδιαφέροντος 

Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1 Ακίνητα Οι υπεραξίες στον κλάδο ακινήτων Ισραήλ έχουν εξανεμιστεί ένεκα της σημαντικής 
αύξησης αξίας τους. Η Ελλάδα είναι κοντινός επενδυτικός προορισμός για μικρούς 
και μεσαίους επενδυτές. Οι μεγάλοι επενδυτές προσβλέπουν να προσκτηθούν 
υπεραξίες από δημιουργία μεγάλων πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων 

2 Ναυτιλία Θα πρέπει να προσελκυστούν επενδύσεις σε κλάδο ναυπηγείων καθώς οι 
ισραηλινοί επενδυτές επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν το τομέα που δεν 
έχουν παρουσία παρότι είναι μεσογειακή χώρα 

3 Ενέργεια Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενδιαφέρουν τις ισραηλινές 
εταιρείες και ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί σε χώρες της ΕΕ 

4 Τηλεπικοινωνίες Ισραηλινές εταιρείες επιδιώκουν υπεραξίες σε κλάδο τηλεπικοινωνιών στην αγορά 
ΕΕ και στις ΗΠΑ.  

 

2.17 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 
Το κείμενο μεταφέρεται στο Έντυπο ΣΔΠ «Ε.ΕΠΙΧ.30-01 Ετήσιος Προγραμματισμός 

Δράσεων», στις ενότητες 2.2 μέχρι 2.4.  

 

https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tel-aviv_432.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tel-aviv_432.html
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2.18 Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 
Αναμένεται η επικαιροποίηση Συμφωνίας Επιστημονικής Έρευνας που έχει 

αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής μέχρι σήμερα. Ειδικότερα η Αρχή Καινοτομίας του Ισραήλ 

έχει υλοποιήσει, με βάση και αυτή τη συνεργασία, σημαντικά προγράμματα στο πλαίσιο 

Horizon 2020.  

3 Παράρτημα 

3.1 Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 
Εισαγωγές Ελλάδος από Ισραήλ συγκριτικός πίνακας 2020-2019 

  

CN4 
2020 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) % 

CN4 
2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

0106' 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. 125,689,048 371,236,253 

-
2.921 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. 129,360,933 337,431,937 

0301' 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 13,047,975 56,148,570 

-
6.799 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 13,935,109 56,476,770 

0306' 5603' 

Υφάσματα μη υφασμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, 
π.δ.κ.α. 12,446,007 5,011,836 

-
11.19 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) 13,839,092 613,866 

0709' 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) 11,364,935 444,482 12.81 4901' 

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και 
σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές 
εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως 
στη διαφήμιση) 9,909,266 342,040 

0713' 7404' 

Απορρίμματα και θραύσματα 
από χαλκό (εκτός από 
ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες 
μορφές, από ρευστοποιημένα 
απορρίμματα και θραύσματα 
από χαλκό, εκτός από τέφρες 
και κατάλοιπα (σκωρίες) που 
περιέχουν χαλκό, καθώς κα 9,344,580 1,896,556 5.424 5603' 

Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 8,837,753 3,426,431 

0804' 4901' 

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια 
έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά 
φύλλα (εκτός από περιοδικές 
εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη 
διαφήμιση) 7,350,751 267,701 

-
16.07 2834' Νιτρώδη. Νιτρικά 8,532,124 12,275,428 

0805' 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 6,862,321 884,802 

-
15.15 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 7,902,200 935,030 

0810' 7602' 

Απορρίμματα και θραύσματα, 
από αργίλιο (εκτός από 
σκουριές, ψήγματα κλπ. που 6,151,490 4,256,135 

-
18.68 7404' 

Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός 
από ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός 
από παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από 7,300,684 1,453,819 
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προέρχονται από την 
κατεργασία σιδήρου και 
χάλυβα και τα οποία περιέχουν 
ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή 
πυριτικών αλάτων, πλινθώματα 
και παρόμοιες ακατέργαστες 
μορφές, από λιωμ 

ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα 
από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα 
(σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

0811' 3104' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 
καλιούχα (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία 
ή παρόμοια σχήματα, είτε σε 
συσκευασίες με μεικτό βάρος 
<= 10 kg) 5,586,517 21,890,000 

-
4.129 7602' 

Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός 
από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται 
από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα 
οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή 
πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες 
ακατέργαστες μορφές, από λιωμ 5,817,174 3,653,239 

1108' 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 5,431,003 2,798,799 0.096 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 5,425,770 2,643,589 

1207' 2834' Νιτρώδη. Νιτρικά 3,461,128 4,905,435 
-

4.631 3902' 
Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 3,621,411 3,146,350 

1209' 0709' 

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη (εκτός από 
πατάτες, ντομάτες, λαχανικά 
του γένους Allium, προϊόντα 
του γένους Brassica, μαρούλια 
του είδους Lactuca sativa και 
του γένους Cichorium, καρότα, 
γογγύλια, κοκκινογούλια για 
σαλάτα, λαγόχορτο (σκου 3,124,853 1,663,705 2.457 7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 3,048,071 1,589,560 

1212' 3902' 

Πολυμερή του προπυλενίου ή 
άλλων ολεφινών, σε αρχικές 
μορφές 2,612,292 2,810,100 

-
13.55 5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 2,966,131 1,006,563 

1515' 0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 
αχλάδια των ποικιλιών avocats 
και goyaves, μάγγες και 
μαγγούστες, νωπά ή ξερά 2,332,110 618,331 

-
12.73 3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 2,628,910 2,379,502 

1601' 4805' 

Χαρτιά και χαρτόνια, για 
ανακύκλωση (απορρίμματα και 
αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη 
σημείωση 7α) και 7β) του 
κεφαλαίου 48, που δεν έχουν 
υποστεί καμμιά άλλη 
κατεργασία εκτός από εκείνες 
που αναφέρονταισ 2,299,090 5,929,095 

-
4.647 3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής 
οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, από 
πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουσιέρες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και 
τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια 
αποχωρητηρίου και π 2,405,920 606,966 

1602' 3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού 
ή οικιακής οικονομίας, είδη 
υγιεινής και καλλωπισμού, από 
πλαστικές ύλες (εκτός από 
μπανιέρες, ντουσιέρες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά 
τους, καζανάκια 
αποχωρητηρίου και π 2,153,172 563,442 

 
2835' 

Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά 
φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 1,993,103 1,832,900 

1702' 2809' 

Διφωσφορικό πεντοξείδιο. 
Φωσφορικό οξύ και 
πολυφωσφορικά οξέα 1,997,488 2,749,670 

 
0709' 

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
(εκτός από πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του 
γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, 
μαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους 
Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για 
σαλάτα, λαγόχορτο (σκου 1,906,647 1,141,916 

1803' 8803' 

Μέρη από ιπτάμενα και 
διαστημικά οχήματα των 
κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 1,827,784 158 

 
0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των 
ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και 
μαγγούστες, νωπά ή ξερά 1,854,852 472,486 

1905' 2835' 

Φωσφινικά υποφωσφορώδη, 
φωσφονικά φωσφορώδη, 
φωσφορικά και 
πολυφωσφορικά 1,670,762 1,546,000 

 
4805' 

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση 
(απορρίμματα και αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με 
τη σημείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που 
δεν έχουν υποστεί καμμιά άλλη κατεργασία εκτός 
από εκείνες που αναφέρονταισ 1,823,937 4,513,565 

2005' 3901' 
Πολυμερή του αιθυλενίου σε 
αρχικές μορφές 1,633,853 1,136,228 

 
2809' 

Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και 
πολυφωσφορικά οξέα 1,500,993 2,133,990 

2007' 3917' 

Σωλήνες κάθε είδους και τα 
εξαρτήματά τους συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί, από πλαστικές 
ύλες 1,611,557 372,806 

 
9021' 

Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές 
διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. 
Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία 
καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. 
Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο 1,495,950 3,618 
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2102' 8470' 

Υπολογιστικές μηχανές και 
συσκευές μεγέθους τσέπης 
(διαστάσεων <= 170 mm x 100 
mm x 45 mm), με 
υπολογιστικές λειτουργίες, για 
την καταγραφή, αναπαραγωγή 
και επίδειξη δεδομένων. 
Λογιστικές μηχανές, μηχανές 
γραμματοσήμανσης, μηχανές 
έκδοσης εισιτηρίωνκ 1,555,963 4,463 

 
2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 1,444,546 1,851,920 

2106' 2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 1,513,084 2,276,238 
 

8543' 

Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, 
ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 1,390,485 5,795 

2204' 7801' 
Μόλυβδος σε ακατέργαστη 
μορφή 1,440,258 771,860 

 
8471' 

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και 
μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις 
ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων σε 
υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές 
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 1,293,276 2,487 

2309' 8424' 

Μηχανικές συσκευές, έστω και 
χειροκίνητες, για τη διασπορά, 
εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή 
σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, έστω και 
γεμάτοι (εκτός από 
πυροσβεστικές βόμβες και 
φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως 
και παρόμοιες συσκευές (εκτός 
από τις ηλεκτρικ 1,312,449 180,921 

 
8470' 

Υπολογιστικές μηχανές και συσκευές μεγέθους 
τσέπης (διαστάσεων <= 170 mm x 100 mm x 45 
mm), με υπολογιστικές λειτουργίες, για την 
καταγραφή, αναπαραγωγή και επίδειξη 
δεδομένων. Λογιστικές μηχανές, μηχανές 
γραμματοσήμανσης, μηχανές έκδοσης 
εισιτηρίωνκ 1,274,307 6,116 

2501' 9021' 

Ορθοπεδικές συσκευές και 
άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. 
συμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και οι 
επίδεσμοι. Νάρθηκες και άλλες 
διατάξεις για τη θεραπεία 
καταγμάτων. Προθέσεις και 
άλλα είδη προθετικής. 
Συσκευές για τη διευκόλυνση 
της ακο 1,220,926 3,422 

 
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. 1,261,050 10,579 

2505' 4819' 

Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, 
σακίδια, χωνιά και άλλες 
συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή 
επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, που δεν 
κατονομάζοναι αλλού. Είδη 
από χαρτόνι με μορφή σκληρής 
θήκης ή δοχείου, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται σε 1,133,592 629,585 

 
4819' 

Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες 
συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα 
ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που 
δεν κατονομάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι με 
μορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε 1,229,010 640,929 

2508' 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. 1,102,375 8,510 

 
3917' 

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους 
συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 1,149,375 234,218 

2512' 8543' 

Μηχανές και συσκευές με δική 
τους λειτουργία, ηλεκτρικές, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 85 1,065,975 4,635 

 
3105' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή 
τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και 
κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα 
καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά 
ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα 
λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 1,089,788 1,582,200 

2707' 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 926,176 830,351 
 

8424' 

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για 
τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή 
σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και 
γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και 
φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες 
συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 1,075,167 203,548 

2710' 8517' 

Ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι 
συσκευές ενσύρματης 
τηλεφωνίας με ασυρματικές 
χειροσυσκευές (ακουστικά) και 
οι συσκευές τηλεπικοινωνίας 
για συστήματα με φερόμενη 
ηλεκτρική ενέργει 885,702 1,543 

 
3921' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, 
από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές 
στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα με 
άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη 
κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην 
επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τε 921,773 90,250 

2715' 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 872,146 684 

 
3104' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από 
αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό 
βάρος <= 10 kg) 846,431 3,138,000 
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καρπούς των ειδών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποι α,τ 

2809' 8433' 

Μηχανές και συσκευές για τη 
συγκομιδή ή τον αλωνισμό 
γεωργικών προϊόντων, ό. 
συμπ. οι μηχανές για το 
μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. 
Κουρευτικές μηχανές χόρτου 
και άλλες θεριστικές μηχανές. 
Μηχανές για τον καθαρισμό ή 
τη διαλογή αυγών, φρούτων και 
άλλων γ 868,188 26,552 

 
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 αρωματοποι α,τ 798,691 442 

2827' 2933' 
Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με 
ετεροάτομο(ετεοάτομα) αζώτου 801,094 26 

 
2933' 

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με 
ετεροάτομο(ετεοάτομα) αζώτου 797,689 80,723 

2834' 3923' 

Είδη μεταφοράς ή 
συσκευασίας, από πλαστικές 
ύλες. Πώματα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις 
κλεισίματος, από πλαστικές 
ύλες 750,552 211,731 

 
3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός 
από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα 
παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασ 781,020 35,892 

2835' 7310' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, 
μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, 
για ύλες παντός τύπου (εκτός 
των συμπιεσμένων ή 
υγροποιημένων αερίων), με 
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνικές 
διατάξεις, έστω και με 
εσωτερικήε 738,349 254,936 

 
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) 777,196 238,577 

2901' 3305' 
Παρασκευάσματα για τα 
μαλλιά 724,526 54,456 

 
3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 768,136 54,743 

2902' 3103' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 
φωσφορικά (εκτός από αυτά 
που παρουσιάζονται είτε σε 
δισκία ή παρόμοια σχήματα, 
είτε σε συσκευασίες με μεικτό 
βάρος <= 10 kg) 705,000 3,500,000 

 
2707' 

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από 
την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των 
πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα 
οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά 
βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά 739,625 920,803 

2909' 3921' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με 
απανωτές στρώσεις, με 
υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα 
με άλλες ύλες, ή από κυψελώδη 
προϊόντα, μη κατεργασμένα ή 
κατεργασμένα μόνο στην 
επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε 
σχήμα τε 699,715 62,315 

 
3923' 

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές 
ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες 
διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 705,273 191,762 

2914' 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. 685,767 1,862 

 
0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 595,237 595,550 

2917' 9032' 

Όργανα και συσκευές 
ρύθμισης (εκτός από τις 
βαλβίδες της κλάσης 8481) 662,197 13,235 

 
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 575,991 34,621 

2918' 3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή 
φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του 
δέρματος (εκτός από τα 
φάρμακα), στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
αντιηλιακά παρασκευάσματα 
και τα παρασκευάσματα για το 
μαύρισμα. Παρασ 651,741 24,589 

 
8477' 

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την 
επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών 
υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες 
αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 575,918 3,865 

2923' 9403' 

Έπιπλα (εκτός από καθίσματα 
και έπιπλα για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή 
τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 647,103 196,710 

 
3307' 

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το 
ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά 
σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, 
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα 
καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζοντ 562,137 547,965 

2924' 99SS' λοιπά προίόντα 618,262 398 
 

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 531,970 1,162 
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συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

2932' 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 579,348 25,819 

 
9032' 

Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις 
βαλβίδες της κλάσης 8481) 527,870 20,776 

2933' 3105' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 
που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και κάλιο. Άλλα 
λιπάσματα (εκτός από 
λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή 
φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά 
ή χημικά αζωτούχα, 
φωσφορικά ή καλιούχα 
λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, 
ορυκ 544,115 436,980 

 
8479' 

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη 
λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 523,620 15,030 

2936' 9406' 

Κτίρια προκατασκευασμένα, 
έστω και ατελή ή μη 
συναρμολογημένα ακόμα 533,603 80,967 

 
9027' 

Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές 
αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, 
φασματόμετρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). 
Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισμό του 
ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της 
επιφανειακής τάσης ή παρομοίων χα 490,271 1,309 

2940' 8422' 

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές 
και συσκευές για τον 
καθαρισμό ή το στέγνωμα 
φιαλών ή άλλων δοχείων. 
Μηχανές και συσκευές για την 
πλήρωση, την πωμάτιση και τη 
σφράγιση φιαλών, κουτιών, 
σάκων ή άλλων δοχείων ή για 
την επικόλληση ετικετών 
σ'άυτά. Μηχανές και 474,853 4,419 

 
9406' 

Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη 
συναρμολογημένα ακόμα 485,834 99,815 

3002' 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) 470,528 79 

 
8508' 

Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 414,680 12,790 

3004' 5201' 
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε 
χτενισμένο 455,969 158,340 

 
7802' 

Απορρίμματα και θραύσματα από μόλυβδο (εκτός 
από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) της 
παραγωγής μολύβδου [κλάση 2620], εκτός από 
ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από 
ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα α 378,071 275,000 

3005' 8508' 

Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση 
με το χέρι, με ενσωματωμένο 
ηλεκτρικό κινητήρα 379,584 12,003 

 
8531' 

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, 
ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, 
πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για διάρρηξη, 
κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα 
και ποδήλατα ή σε δρόμ 323,762 5,822 

3006' 3926' 

Τεχνουργήματα από πλαστικές 
ύλες ή από άλλες ύλες των 
κλάσεων 3901 έως 3914, 
π.δ.κ.α. 306,108 59,934 

 
4009' 

Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη 
σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα 
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, 
φλάντζες) 317,833 49,780 

3103' 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 302,722 27,000 

 
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 317,819 208 

3104' 7102' 

Διαμάντια, έστω και 
κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα 
σε κόσμημα (εκτός από πέτρες 
που δεν είναι δεμένες σε 
κόσμημα και χρησιμοποιούνται 
ως βελόνες ανάγνωσης του 
ήχου, καθώς και 
κατεργασμένες πέτρες οι 
οποίες αναγνωρίζονται ως 
μέρη μετρητών, οργάνων μέτρ 301,242 37 

 
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) 316,257 32,271 

3105' 3402' 

Οργανικές ουσίες επιφανειακής 
δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που 
ενεργούν πάνω στην 294,573 113,711 

 
8803' 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των 
κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 297,026 1,619 
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επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες), στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
βοηθητικά παρασκευάσματα 
για το πλύσιμο, και 
παρασκευάσματα καθ 

3203' 9027' 

Όργανα και συσκευές για 
φυσικές ή χημικές αναλύσεις 
(π.χ. πολωσίμετρα, 
διαθλασίμετρα, φασματόμετρα 
και αναλυτές αερίων ή 
καπνού). Οργανα και συσκευές 
για τον προσδιορισμό του 
ιξώδους, του πορώδους, της 
διαστολής, της επιφανειακής 
τάσης ή παρομοίων χα 271,153 669 

 
8419' 

Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά 
θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με 
μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της 
θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το 
καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η 
αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το 
στέ 295,760 21,455 

3206' 5208' 

Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος 
κατά τ.μ. <= 200 g 269,651 28,134 

 
0301' Ψάρια ζωντανά 294,231 9,075 

3208' 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 269,487 125,729 

 
8409' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 290,041 21,474 

3214' 8501' 

Ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από 
τα συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 264,362 25 

 
5208' 

Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά τ.μ. <= 
200 g 282,659 29,847 

3215' 0811' 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή 
ψημένα στον ατμό ή βρασμένα 
στο νερό, κατεψυγμένα, έστω 
και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 260,807 48,550 

 
9403' 

Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την 
ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη 
χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 275,165 95,771 

3301' 2106' 
Παρασκευάσματα διατροφής 
π.δ.κ.α. 259,988 56,570 

 
9028' 

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. 
οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών 274,562 6,192 

3302' 0301' Ψάρια ζωντανά 255,051 8,125 
 

3907' 

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-
εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά 
άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί 
και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 251,515 113,593 

3304' 8409' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
π.δ.κ.α. 249,955 40,445 

 
3926' 

Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες 
ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 240,069 47,697 

3305' 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) 235,661 15,894 

 
7015' 

Γυαλιά ωρολογοποιίας και παρόμοια γυαλιά, 
γυαλιά για κοινά ή ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, 
καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, αλλά οπτικώς μη 
κατεργασμένα, καθώς και κοίλες σφαίρες και 
τμήματα αυτών, από γυαλί, για την κατασκευή 
αυτών των γυαλιών (εκτός από ε 239,560 3,500 

3307' 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 ή στο 231,755 67,000 

 
8436' 

Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, 
τη δασοκομία ή την κηπουρική, την πτηνοτροφία ή 
τη μελισσοκομία, ό. συμπ. οι συσκευές για τη 
βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή 
θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και οι 
εκκολαπτικές μηχανές και οι αναθρεπτ 223,492 30,956 

3401' 8531' 

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής 
σηματοδότησης, ηλεκτρικές, 
π.χ. συστήματα κουδουνιών, 
σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, 
συναγερμοί για διάρρηξη, 
κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από 
εκείνες των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για 
αυτοκίνητα οχήματα και 
ποδήλατα ή σε δρόμ 225,174 3,288 

 
0811' 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή 
βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 219,053 37,800 

3402' 2707' 

Λάδια και άλλα προϊόντα που 
προέρχονται από την απόσταξη 
σε υψηλή θερμοκρασία των 
πισσών από λιθάνθρακα. 
Ανάλογα προϊόντα στα οποία 
τα αρωματικά συστατικά 219,189 380,040 

 
8422' 

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον 
καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων 
δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, 
την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, 
σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση 
ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 213,334 2,402 
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υπερισχύουν κατά βάρος από 
τα μη αρωματικά συστατικά 

3403' 2917' 

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα τους. 
Τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 218,999 279,400 

 
8434' 

Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και 
συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές 
συσκευές ή εγκαταστάσεις θερμικής 
επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισμό της 
κρέμας του γάλακτος, φυγόκεντρες μηχανές 
καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ 210,393 1,251 

3405' 8434' 

Μηχανές αρμέγματος και άλλες 
μηχανές και συσκευές 
γαλακτοκομίας (εκτός από 
ψυκτικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις θερμικής 
επεξεργασίας, συσκευές για 
τον αποχωρισμό της κρέμας 
του γάλακτος, φυγόκεντρες 
μηχανές καθαρισμού, 
ηθμοπιεστήρια και άλλες 
διηθητικέ 214,600 1,363 

 
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) 208,223 448 

3406' 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 193,997 46 

 
8413' 

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη 
(εκτός εκείνων που είναι από κεραμευτικές ύλες, 
καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες 
απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που 
φέρονται επί του σώματος ή είναι εμφυτευμένες σε 
αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ 205,248 2,073 

3407' 7326' 

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων 
που έχουν χυτευθεί) 175,362 45,665 

 
3915' 

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από 
πλαστικές ύλες 202,203 871,640 

3506' 8529' 

Μέρη που αναγνωρίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές εκπομπής και λήψης 
για τη ραδιοτηλεφωνία, τη 
ραδιοτηλεγραφία, τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, 
για τηλεοπτικές συσκευές 
λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), 
για μαγνητοσκοπικές συσκευές 
λήψης ακίνητης ε 173,213 1,709 

 
7326' 

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. 
(εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 195,015 55,151 

3808' 8419' 

Συσκευές και διατάξεις, έστω 
και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, 
για την επεξεργασία υλών με 
μεθόδους που απαιτούν 
αλλαγή της θερμοκρασίας, 
όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, 
το καβούρδισμα, η απόσταξη, η 
διύλιση, η αποστείρωση, η 
παστερίωση, ο κλιβανισμός, το 
στέ 169,578 21,249 

 
1702' 

Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η 
μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), 
χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια 
από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του μελιού, 
έστω και αναμειγμένα με φυσικό 192,620 257,000 

3818' 6810' 

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, 
από σκυρόδεμα ή από τεχνητή 
πέτρα, έστω και οπλισμένα 169,176 91,670 

 
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 188,812 20,963 

3822' 3208' 

Χρώματα επίχρισης και 
βερνίκια με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα 
φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα 
σε μη υδατώδες μέσο. 
Διαλύματα μέσα σε οργανικούς 
πτητικούς διαλύτες, προϊόντων 
που αναφέρονται στις κλάσεις 
3901 έως 3913, με αναλο 165,389 45,276 

 
99SS' λοιπά προίόντα 186,052 104 

3824' 8483' 

Άξονες μετάδοσης της κίνησης 
(συμπεριλαμβανομένων και 
των εκκεντροφόρων και των 
στροφαλοφόρων αξόνων) και 
στρόφαλοι. Περικαλύμματα 
εδράνων με ενσωματωμένα 
κυλινδικά έδρανα κύλισης, 
περικαλύμματα εδράνων και 
χιτώνια τριβέα, για μηχανές. 
Mηχανισμοί μετ 160,944 5,437 

 
3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 181,341 31,500 

3901' 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. 160,733 5,744 

 
5702' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από 
υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι,στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία 
κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας και παρόμοιοι 
τάπητες υφασμένοι στο χέρι 168,841 46,399 

3902' 7307' 
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και 
ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. 158,256 10,769 

 
4804' 

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με 168,394 374,986 
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καμπύλες ή περιβλήματα), από 
σίδηρο ή χάλυβα 

τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός 
από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803) 

3903' 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 για αναπνευστική 
θερ 155,219 1,592 

 
3824' 

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή 
πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και 
παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών, στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών 
προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείμμ 168,216 210,528 

3905' 9023' 

Όργανα, συσκευές και 
πρότυπα για επίδειξη (π.χ. 
κατά τη διδασκαλία ή σε 
εκθέσεις), ακατάλληλα για 
άλλες χρήσεις (εκτός από 
συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση της 
κλάσης 8805, αντικείμενα 
συλλογών της κλάσης 9705 και 
αρχαιολογικά αντικείμε 148,754 426 

 
9001' 

Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια 
από οπτικές ίνες (εκτός εκείνων της κλάσης 8544 
που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες η 
καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή 
πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι φακοί επαφής), 
πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο 167,545 1,590 

3907' 6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ- 
κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. 
συμπ. τα παντελόνια μέχρι το 
γόνατο και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για 
γυναίκες ή κορί 142,286 484 

 
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.  160,618 1,801 

3909' 2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 137,659 283,600 
 

7005' 

Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί 
επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι 
λειασμένο ή αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις 
δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική, 
αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση ή 
όχι, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη 160,094 423,385 

3910' 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.  135,981 881 

 
1108' Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 159,800 422,375 

3915' 8479' 

Μηχανές, συσκευές και 
μηχανήματα με ιδιαίτερη 
λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 130,451 20,356 

 
3208' 

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση 
συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά 
πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη 
υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς 
πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται 
στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο 157,093 39,925 

3916' 7616' 
Τεχνουργήματα από αργίλιο, 
π.δ.κ.α. 127,998 10,830 

 
6810' 

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή 
από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα 151,510 86,459 

3917' 8523' 

Συχνοδιαμορφωμένες 
φέρουσες ήχου και παρόμοια 
μέσα εγγραφής 
προπαρασκευασμένα για 
εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός 
από τα είδη του κεφαλαίου 37) 127,157 288 

 
1602' 

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, 
παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος (εκτός από 
λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, 
καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς 
κρέατος) 146,027 21,627 

3919' 8436' 

Μηχανές και συσκευές, 
π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη 
δασοκομία ή την κηπουρική, 
την πτηνοτροφία ή τη 
μελισσοκομία, ό. συμπ. οι 
συσκευές για τη βλάστηση των 
σπόρων με μηχανικές ή 
θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς 
και οι εκκολαπτικές μηχανές και 
οι αναθρεπτ 118,653 17,473 

 
7307' 

Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων 
(π.χ. καμπύλες ή περιβλήματα), από σίδηρο ή 
χάλυβα 143,732 10,800 

3920' 1602' 

Παρασκευάσματα και 
κονσέρβες κρεάτων, 
παραπροϊόντων σφαγίων ή 
αίματος (εκτός από λουκάνικα, 
σαλάμια και παρόμοια 
προϊόντα, καθώς και εκτός από 
εκχυλίσματα και χυμούς 
κρέατος) 114,210 17,187 

 
2917' 

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 141,300 156,250 

3921' 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 113,731 29,931 

 
8301' 

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που 
λειτουργούν με κλειδί, με συνδυασμό ή με 
ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και 
συναρμογές κλείστρων, με κλειδαριά, από κοινά 
μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά 130,590 2,021 
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άλλα δίχτυα έτοιμα, από 
υφαντικές ύλες (εκτός από 
δίχτυα και φιλέδες για τα 
μαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα 
για τη 

μέταλλα 

3923' 9701' 

Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. 
ελαιογραφίες, ακουαρέλες, 
παστέλ) και σχέδια, που έχουν 
γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι 
(εκτός από τα τεχνικά και 
παρόμοια σχέδια της κλάσης 
4906 και τα βιομηχανικά 
προϊόντα που είναι 
ζωγραφισμένα ή διακοσμημένα 
με το χέρι). Κο 111,184 1,513 

 
3214' 

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες 
μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που 
χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα 
μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
στη οικοδομική 130,020 97,817 

3924' 3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 108,779 53,606 
 

8433' 

Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον 
αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό. συμπ. οι 
μηχανές για το μπαλάρισμα αχύρου ή σανού. 
Κουρευτικές μηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές 
μηχανές. Μηχανές για τον καθαρισμό ή τη 
διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ 126,818 5,245 

3925' 1702' 

Ζάχαρα, στα οποία 
περιλαμβάνεται η λακτόζη, η 
μαλτόζη, η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς 
καθαρά, σε στερεή κατάσταση, 
σιρόπια από ζάχαρα χωρίς 
προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών, 
υποκατάστατα του μελιού, 
έστω και αναμειγμένα με 
φυσικό 108,211 139,975 

 
3403' 

Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα 
παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του 
παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα 
αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα 
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση 
τα λιπαντικά καιπαρ 126,604 71,459 

3926' 8413' 

Αντλίες για υγρά, έστω και με 
μετρική διάταξη (εκτός εκείνων 
που είναι από κεραμευτικές 
ύλες, καθώς και εκτός από 
ιατρικές αντλίες απορρόφησης 
εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες 
που φέρονται επί του σώματος 
ή είναι εμφυτευμένες σε αυτό). 
Ανυψωτές υγρών (εκ 107,945 279 

 
7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 126,473 10,066 

4006' 3907' 

Πολυακετάλες, άλλοι 
πολυαιθέρες και ρητίνες-
εποξείδια, σε αρχικές μορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-
αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι 
πολυεστέρες, σε αρχικές 
μορφές 104,369 37,455 

 
2808' Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 125,331 255,680 

4008' 9305' 

Μέρη και εξαρτήματα για όπλα 
και παρόμοια είδη των 
κλάσεων 9301 έως 9304, 
π.δ.κ.α. 102,710 779 

 
2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 119,600 15,127 

4009' 3214' 

Στόκος υαλουργών, κονίες 
ρητίνης και άλλες μαστίχες 
(στόκοι). Σταρώματα που 
χρησιμοποιούνται στο 
χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη 
πυρίμαχα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη 
οικοδομική 100,834 65,784 

 
9506' 

Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική 
αγωγή, τη γυμναστική, τον ελαφρύ ή βαρύτερο 
αθλητισμό και άλλα αθλήματα (ό. συμπ. η 
επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, 
που δεν κατονομάζονται ούτε αναφέρονται αλλού 
στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 115,857 16,051 

4010' 7005' 

Υαλοπίνακες από 
πυρολειασμένο γυαλί 
επίπλευσης και υαλοπίνακες 
από γυαλί που είναι λειασμένο 
ή αποστιλπνωμένο στη μία ή 
και στις δύο πλευρές, είτε έχει 
απορροφητική, αντανακλαστική 
ή μη αντανακλαστική στρώση ή 
όχι, το οποίο όμως δεν έχει 
υποστεί άλλη 98,544 361,687 

 
2402' 

Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με 
κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από 
καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 113,631 3,446 

4011' 8301' 

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες 
ασφαλείας (που λειτουργούν με 
κλειδί, με συνδυασμό ή με 
ηλεκτρισμό), από κοινά 
μέταλλα. Κλείστρα και 
συναρμογές κλείστρων, με 
κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. 
Κλειδιά για τα είδη αυτά, από 
κοινά μέταλλα 98,541 1,351 

 
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 107,275 392,236 

4016' 3403' 

Παρασκευάσματα λιπαντικά 
στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα λάδια κοπής, τα 
παρασκευάσματα για την 
απελευθέρωση του παξιμαδιού 
της βίδας, παρασκευάσματα 97,829 59,946 

 
8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, 
την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, 
φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και 
κουτιά σύνδεσης), για τάση < 105,169 1,108 



 

70 

 

αντισκωριακά ή 
αντιδιαβρωτικά και τα 
παρασκευάσματα για το 
ξεκαλούπωμα, με βάση τα 
λιπαντικά καιπαρ 

4201' 3903' 
Πολυμερή του στυρολίου σε 
αρχικές μορφές 93,566 19,615 

 
8903' 

Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή 
αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα 
(κανώ) 103,000 3,200 

4202' 8207' 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για 
εργαλεία του χεριού, μηχανικά 
ή μη ή για μηχανές- εργαλεία 
(π.χ. για κοίλανση, 
αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και 
εξωτερικών σπειρωμάτων, 
διάτρηση, εσωτερική 
εξομάλυνση, άνοιγμα και 
διεύρυνση οπών, τόρνευση, 
βίδω 84,672 1,060 

 
8526' 

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης 
(ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και 
συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 102,780 631 

4415' 9506' 

Συσκευές και εξοπλισμός για τη 
γενική φυσική αγωγή, τη 
γυμναστική, τον ελαφρύ ή 
βαρύτερο αθλητισμό και άλλα 
αθλήματα (ό. συμπ. η 
επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή 
υπαίθρια παιχνίδια, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
αναφέρονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 84,651 23,380 

 
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 για αναπνευστική θερ 99,718 1,222 

4419' 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 84,247 279,133 

 
8529' 

Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη 
ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές 
συσκευές λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), για 
μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 97,550 1,095 

4420' 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. 82,715 22,203 

 
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) 95,740 25 

4421' 8417' 

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή 
εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. 
συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός 
από ξηραντήρια και κλιβάνους 
πυρόλυσης) 79,544 1,799 

 
8418' 

Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, 
καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας 
ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό, μηχανές 
και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με 
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας 
(εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ 95,652 2,024 

4803' 9028' 

Μετρητές αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι 
μετρητές για τη μέτρηση των 
μετρητών αυτών 78,199 3,165 

 
4008' 

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη 
καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ μη 
σκληρυμένο 94,346 28,507 

4804' 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 75,632 25,460 

 
8483' 

Άξονες μετάδοσης της κίνησης 
(συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων 
και των στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. 
Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα 
κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικαλύμματα 
εδράνων και χιτώνια τριβέα, για μηχανές. 
Mηχανισμοί μετ 93,601 2,611 

4805' 9033' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μηχανήματα, συσκευές, όργανα 
ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90 70,457 257 

 
8448' 

Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών 
των κλάσεων 8444, 8445, 8446 και 8447 (π.χ. 
ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής 
του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί 
αλλαγής σαϊτών). Μέρη και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι προορίζοντα 90,729 58,103 

4813' 3824' 

Συνδετικά παρασκευασμένα 
για καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και 
παρασκευάσματα των χημικών 
ή συναφών βιομηχανιών, στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που αποτελούνται από 
μείγματα φυσικών προϊόντων, 
π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι 
υπολείμμ 69,080 21,552 

 
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 90,440 20,307 

4817' 0810' 
Φράουλες, σμέουρα, 
βατόμουρα, φραγκοστάφυλα 68,813 32,632 

 
9026' 

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο 
της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των 87,598 802 



 

71 

 

κάθε είδους, λαγοκέρασα και 
άλλοι καρποί και φρούτα 
βρώσιμα, νωπά (εκτός από 
καρπούς με κέλυφος, 
μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, 
ανανάδες, καρποί αβοκάντο, 
γκουάβες, καρποί μάγγο, 
μαγγούστες, καρποί παπάγιας, 
εσ 

άλλων μεταβλητών μεγεθών των υγρών ή των 
αερίων, π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης 
υγρών ή αερίων, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας 
(εκτός από όργανα και συ 

4818' 1108' Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 68,455 171,500 
 

2005' 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς 
ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα 
με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και 
τρούφες) 86,132 24,846 

4819' 9005' 

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, 
διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, 
αστρονομικές διόπτρες, οπτικά 
τηλεσκόπια και οι βάσεις 
αυτών. Αλλα αστρονομικά 
όργανα και οι βάσεις αυτών 
(εκτός από όργανα 
ραδιοαστρονομίας και άλλα 
όργανα και συσκευές που δεν 
κατονομάζοντ 67,107 67 

 
8417' 

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη 
ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από 
ξηραντήρια και κλιβάνους πυρόλυσης) 82,959 1,675 

4820' 7113' 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, 
από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (εκτός 
εκείνων που έχουν ηλικία > 100 
ετών) 66,750 13 

 
9703' 

Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες 
παντός τύπου 81,282 3,441 

4821' 8477' 

Μηχανές και συσκευές για την 
κατεργασία ή την επεξεργασία 
του καουτσούκ ή των 
πλαστικών υλών ή για την 
κατασκευή προϊόντων από τις 
ύλες αυτές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 65,960 632 

 
9031' 

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή 
ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. 
Προβολείς πλάγιας όψης 79,020 364 

4823' 9503' 

Παιχνίδια για παιδιά (εκτός 
από τροχοφόρα παιχνίδια, στα 
οποία μπορούν να 
επιβιβασθούν και με τα οποία 
μπορούν να μετακινηθούν 
παιδιά, αμαξάκια για κούκλες 
και κούκλες που απλώς 
αναπαριστούν ανθρώπους). 
Μικροκατασκευές για παιχνίδι 
ή διασκέδαση, έστω 65,595 14,483 

 
0106' 

Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, 
μουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, 
αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, 
μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες 
μικροοργανισμών και παρόμοια) 77,811 1,528 

4901' 9030' 

Ταλαντοσκόπια, αναλυτές 
φάσματος και άλλα όργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή τον 
έλεγχο των ηλεκτρικών 
μεγεθών. Οργανα και συσκευές 
για τη μέτρηση ή την ανίχνευση 
των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, 
γάμα, Χ, των κοσμικών 
ακτινοβολιών ή άλλων 
ιονιζουσών ακ 64,213 114 

 
3822' 

Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε 
υπόθεμα και παρασκευασμένα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεμα ή 
όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά 
αντιδραστήρια που προορίζονται για χορήγηση 
σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 77,071 258 

4909' 9020' 

Αναπνευστικές συσκευές και 
μάσκες αερίου (εκτός από 
προστατευτικές μάσκες χωρίς 
μηχανικά μέρη και χωρίς κινητό 
στοιχείο φιλτραρίσματος, 
καθώς και εκτός από 
αναπνευστικές συσκευές για 
την τεχνητή αναπνοή και άλλες 
συσκευές για αναπνευστική 
θεραπεία) 63,100 348 

 
9305' 

Μέρη και εξαρτήματα για όπλα και παρόμοια είδη 
των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α. 76,258 667 

4910' 9031' 

Όργανα, συσκευές και 
μηχανήματα μέτρησης ή 
ελέγχου, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90. Προβολείς 
πλάγιας όψης 62,844 228 

 
3402' 

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός 
από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν 
πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα 
για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά 
παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και 
παρασκευάσματα καθ 74,903 13,069 

4911' 4011' 
Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, 
καινούργια, από καουτσούκ 57,786 13,166 

 
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. 72,822 19,241 

5201' 8415' 

Συσκευές τεχνητού κλίματος, 
που αποτελούνται από 
ανεμιστήρα με κινητήρα και 
διατάξεις για τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας και της 
περιεκτικότητας του αέρα σε 57,056 13,225 

 
7102' 

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι 
δεμένα σε κόσμημα (εκτός από πέτρες που δεν 
είναι δεμένες σε κόσμημα και χρησιμοποιούνται 
ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και 
κατεργασμένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται 
ως μέρη μετρητών, οργάνων μέτρ 70,432 8 
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υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις 
οποίες ο υγρομετρικός βαθμός 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί 
ανεξάρτηταα 

5203' 3215' 

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια 
γραφής ή σχεδίασης και άλλα 
μελάνια, έστω και 
συμπυκνωμένα ή σε στερεές 
μορφές 55,197 1,425 

 
9607' Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών 67,621 2,174 

5208' 3822' 

Διαγνωστικά ή εργαστηριακά 
αντιδραστήρια σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα διαγνωστικά 
ή εργαστηριακά αντιδραστήρια 
είτε σε υπόθεμα ή όχι (εκτός 
από σύνθετα διαγνωστικά 
αντιδραστήρια που 
προορίζονται για χορήγηση σε 
ασθενείς, αντιδραστήρια που 
προορίζοντ 52,193 196 

 
8207' 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του 
χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές- εργαλεία 
(π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών 
σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, 
άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 66,950 742 

5209' 7901' 
Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη 
μορφή 51,271 25,086 

 
8523' 

Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και 
παρόμοια μέσα εγγραφής προπαρασκευασμένα 
για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη 
του κεφαλαίου 37) 66,593 161 

5603' 8443' 

Μηχανές και συσκευές 
εκτύπωσης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με 
εκτόξευση μελάνης (εκτός από 
πολυγράφους εκτογραφικού 
τύπου ή μεμβρανών, μηχανές 
εκτύπωσης διευθύνσεων και 
άλλες εκτυπωτικές μηχανές 
γραφείου των κλάσεων 8469έ 50,292 784 

 
3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 65,013 29,540 

5607' 9703' 

Πρωτότυπα έργα 
αγαλματοποιίας, από ύλες 
παντός τύπου 49,093 1,475 

 
8542' 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 63,799 215 

5608' 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 48,749 90 

 
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. 62,641 1,915 

5702' 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. 48,356 5,083 

 
3918' 

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω 
και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές 
πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή 
οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους 
πλάτους >= 45 cm, που αποτελούνται από μία 
στρώση από πλαστική ύλη κολλημένη κατάμ 60,214 17,855 

5705' 5903' 

Υφάσματα εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με 
πλαστική ύλη ή με απανωτές 
στρώσεις από πλαστική ύλη 
(εκτός των φύλλων των 
υφασμένων για επίσωτρα με 
πεπιεσμένο αέρα, που 
λαμβάνονται από νήματα 
υψηλής αντοχής από νάυλον ή 
από άλλα πολυαμίδια, πολυ 48,009 4,363 

 
4823' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε 
κυλίνδρους πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα με 
σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων 
καμμία πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι 
ξεδιπλωμένα, και τεχνουργήματα από 57,343 10,884 

5903' 4804' 

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, 
χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 
7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός 
από είδη των κλάσεων 4802 ή 
4803) 47,689 123,102 

 
7113' 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα 
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 
ετών) 53,187 12 

6006' 7610' 

Κατασκευές και μέρη 
κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, πύργοι, 
πυλώνες, στύλοι, κολόνες, 
ικριώματα, στέγες, ζευκτά 
στέγης, πύλες, πόρτες, 
παράθυρα, καθώς και τα 
πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), από αργίλιο 
(εκτός 46,996 2,067 

 
7007' 

Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί 
ασφαλείας με πολλαπλές επιφάνειες επικολλητό 
γυαλί (εκτός από μονωτικές πλάκες από γυαλί με 
πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για ματογυάλια και 
γυαλιά ωρολογοποιίας) 52,931 92,778 

6109' 9607' 
Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη 
αυτών 46,182 1,561 

 
9030' 

Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα 
όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο 
των ηλεκτρικών μεγεθών. Οργανα και συσκευές 
για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών 
άλφα, βήτα, γάμα, Χ, των κοσμικών ακτινοβολιών 
ή άλλων ιονιζουσών ακ 50,173 156 
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6110' 8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. 
διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, φις και 
πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων 
ντουί και κουτιά σύνδεσης), για 
τάση < 45,035 69 

 
6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι 
το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), 
για γυναίκες ή κορί 50,010 215 

6114' 9026' 

Όργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθμης, της 
πίεσης ή των άλλων 
μεταβλητών μεγεθών των 
υγρών ή των αερίων, π.χ. 
μετρητές παροχής, δείκτες 
στάθμης υγρών ή αερίων, 
μανόμετρα, μετρητές 
θερμότητας (εκτός από όργανα 
και συ 42,821 252 

 
9023' 

Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. 
κατά τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις), ακατάλληλα 
για άλλες χρήσεις (εκτός από συσκευές εδάφους 
για την εκπαίδευση στην πτήση της κλάσης 8805, 
αντικείμενα συλλογών της κλάσης 9705 και 
αρχαιολογικά αντικείμε 47,653 159 

6117' 4823' 

Χαρτιά, χαρτόνια, 
χαρτοβάμβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, 
σε ταινίες ή σε κυλίνδρους 
πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα 
με σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο των οποίων καμμία 
πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν 
είναι ξεδιπλωμένα, και 
τεχνουργήματα από 42,724 16,835 

 
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) 45,193 8,297 

6201' 8464' 

Εργαλειομηχανές για την 
κατεργασία της πέτρας, των 
κεραμευτικών προϊόντων, του 
σκυροδέματος, του 
αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων 
ορυκτών υλών ή για την 
κατεργασία σε ψυχρή 
κατάσταση του γυαλιού (εκτός 
από μηχανές του χεριού) 42,088 330 

 
2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 44,907 64,880 

6202' 6305' 

Σάκοι και σακούλες 
συσκευασίας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός 
τύπου 41,798 6,338 

 
3006' 

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα 
που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 43,855 74 

6203' 2309' 

Παρασκευάσματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων 41,739 49,236 

 
4818' 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, 
χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση ή 
για χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 
36 cm, ή κομμένα σε συγκεκριμένα μεγέθη ή 
σχήματα. Χαρτομάνδη 43,829 15,900 

6204' 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 41,459 8,634 

 
3215' 

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή 
σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και 
συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 42,484 2,046 

6205' 2005' 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα 
διατηρημένα με ζάχαρη και 
εκτός από ντομάτες, μανιτάρια 
και τρούφες) 41,316 16,515 

 
2007' 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται 
από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 41,925 67,621 

6217' 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. 40,973 8,947 

 
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, 41,364 58,577 

6302' 8418' 

Ψυγεία και καταψύκτες τύπου 
ντουλαπιού, καταψύκτες και 
ψυκτικές συσκευές βαθείας 
ψύξεως τύπου κιβωτίου και 
άλλο υλικό, μηχανές και 
συσκευές για την παραγωγή 
ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο 
εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας 
(εκτός από τις συσκευές 
τεχνητού κλ 39,089 1,155 

 
3204' 

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και 
καθορισμένης χημικής σύστασης. 
Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή 
που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην 
παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με 
βάση συνθετικ 41,252 763 

6305' 3919' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες, λουρίδες και άλλες 
επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, 
από πλαστικές ύλες, έστω και 
σε κυλίνδρους (εκτός από 
επενδύσεις δαπέδων, τοίχων 37,950 11,453 

 
9402' 

Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την 
κτηνιατρική ή τη χειρουργική (π.χ. χειρουργικά 
τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με 
μηχανισμό για θεραπευτήρια και οδοντιατρικές 
πολυθρόνες). Πολυθρόνες κομμωτηρίων, με 
μηχανισμό περιστροφής, ανατροπή 40,605 1,304 
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και οροφών της κλάσης 3918) 

6306' 4803' 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας), 
χαρτί που χρησιμοποιείται για 
πετσέτες χεριών, για πετσέτες 
και παρόμοια χαρτιά οικιακής 
χρήσης, υγιεινής ή 
καθαριότητας, χαρτοβάμβακας 
και επίπεδες επιφάνειες από 
ίνες κυτταρίνης, έστω και 
ρυτιδωμένα, πτυχωτά, 
ανάγλυφα,δ 36,953 71,342 

 
99SS' λοιπά προίόντα 38,573 154 

6307' 3905' 

Πολυμερή του οξικού βινυλίου 
ή άλλων εστέρων του βινυλίου, 
σε αρχικές μορφές. Άλλα 
πολυμερή του βινυλίου σε 
αρχικές μορφές 34,800 12,600 

 
4911' 

Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, 
π.δ.κ.α. 37,878 19,418 

6309' 4911' 

Εντυπα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι εικόνες, 
εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 34,284 19,097 

 
3905' 

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων 
του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή 
του βινυλίου σε αρχικές μορφές 37,140 12,380 

6403' 8537' 

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια 
χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και 
άλλες βάσεις, που είναι 
εξοπλισμένες με δύο ή 
περισσότερες συσκευές των 
κλάσεων 8535 ή 8536, όπου 
περιλαμβάνονται και οι βάσεις 
που έχουν ενσωματωμένες 
όργανα ή συσκευές του 
κεφαλαίου 90, για τ 32,837 576 

 
2932' 

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα 
οξυγόνου 36,600 110 

6505' 9014' 

Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες 
ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και 
συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός 
από συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας) 31,979 2 

 
8541' 

Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με 
ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες διατάξεις με 
ημιαγωγό, ό. συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω και 
συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή με 
μορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές 
γεννήτριες). Δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμέν 36,430 7 

6601' 7112' 

Απορρίμματα και θραύσματα 
από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επενδεδυμένα με 
πολύτιμα μέταλλα. Άλλα 
απορρίμματα και θραύσματα 
που περιέχουν πολύτιμα 
μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων 
μετάλλων, του τύπου που 
χρησιμοποιείται κυρίως για την 
ανάκτηση πολυτίμων 31,358 1 

 
5903' 

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές 
στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων 
των υφασμένων για επίσωτρα με πεπιεσμένο 
αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής 
αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, 
πολυ 35,345 3,195 

6810' 5705' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες, 
έστω και έτοιμοι (εκτός των 
υφασμένων και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή με 
βελόνα, καθώς και εκτός 
εκείνων από πίλημα) 30,757 11,300 

 
2914' 

Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες 
οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 35,200 110 

6914' 5607' 

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά 
σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 29,354 17,083 

 
6307' 

Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια 
για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 34,425 8,261 

7005' 2914' 

Κετόνες και κινόνες, έστω και 
αν περιέχουν άλλες 
οξυγονούχες ομάδες, και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 28,981 3,890 

 
8537' 

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, 
ερμάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισμένες 
με δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 
8535 ή 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάσεις 
που έχουν ενσωματωμένες όργανα ή συσκευές 
του κεφαλαίου 90, για τ 33,806 951 

7102' 8504' 

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, 
ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. 
ανορθωτές) καθώς και πηνία 
επαγωγικής αντίδρασης και 
άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη 
τους 28,095 1,079 

 
8518' 

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός 
των ασυρμάτων με ενσωματωμένο πομπό). 
Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό 
περίβλημα. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με 
μικρόφωνο (εκτός από τηλεφωνικές συσκευές, 
συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόω 33,270 600 

7103' 5702' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες, 
υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και 
έτοιμοι,στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι τάπητες 
με την ονομασία κιλίμια, 
σουμάκ, καραμανίας και 
παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι 
στο χέρι 24,478 4,350 

 
8443' 

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με 
εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους 
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές 
εκτύπωσης διευθύνσεων και άλλες εκτυπωτικές 
μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ 32,857 336 

7105' 9001' 

Ίνες οπτικές και δέσμες 
οπτικών ινών. Καλώδια από 
οπτικές ίνες (εκτός εκείνων της 
κλάσης 8544 που αποτελούνται 
από ίνες επενδυμένες η 23,560 105 

 
0706' 

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, 
λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και 
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 32,737 75,400 
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καθεμία χωριστά). Υλες 
πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. 
Φακοί (ό. συμπ. οι φακοί 
επαφής), πρίσματα, καθρέπτες 
και άλλα στο 

7106' 7321' 

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, 
μαγειρεία ( έστω και εκείνα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
βοηθητικά για την κεντρική 
θέρμανση), σχάρες ψησίματος, 
μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, 
θερμαντήρες φαγητών και 
παρόμοιες μη ηλεκτρικές 
συσκευές για οικιακή χρήσηκ 23,502 1,817 

 
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. 32,577 7,272 

7112' 3307' 

Παρασκευάσματα για πριν το 
ξύρισμα, για το ξύρισμα και για 
μετά το ξύρισμα, αποσμητικά 
σώματος, παρασκευάσματα 
για λουτρά, αποτριχωτικά, 
άλλα προϊόντα αρωματοποιίας 
ή καλλωπισμού 
παρασκευασμένα και άλλα 
καλλυντικά παρασκευάσματα, 
που δεν κατονομάζοντ 23,321 21,807 

 
8501' 

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός 
από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος) 32,424 374 

7113' 3006' 

Φαρμακευτικά 
παρασκευάσματα και προϊόντα 
που αναφέρονται στις 
διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 22,939 168 

 
4808' 

Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, είτε έχουν 
συγκολλημένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωμένα, 
πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα δια πίεσης ή 
δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του 
παρόντος κεφαλαίου (εκτός από τα ε 32,063 95,092 

7114' 4009' 

Σωλήνες κάθε είδους από 
καουτσούκ μη σκληρυμένο, 
έστω και εφοδιασμένοι με τα 
εξαρτήματά τους (π.χ. 
σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες) 21,410 3,815 

 
8532' 

Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και 
άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 31,106 86 

7117' 0106' 

Ζώα ζωντανά (εκτός από 
άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, 
βοοειδή, χοιροειδή, 
προβατοειδή, αιγοειδή, 
πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, 
μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, 
καθώς και εκτός από 
καλλιέργειες μικροοργανισμών 
και παρόμοια) 20,938 372 

 
8906' 

Πλοία, ό. συμπ. τα πολεμικά και τα 
ναυαγοσωστικά πλοία (εκτός από κωπήλατους 
λέμβους και άλλα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 
8905, καθώς και πλοία προς διάλυση) 30,000 3,000 

7204' 2940' 

Ζάχαρα χημικώς καθαρά (εκτός 
από ζαχαρόζη, λακτόζη, 
μαλτόζη, γλυκόζη και 
φρουκτόζη οπωροζάχαρο). 
Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων 
και τα άλατά τους (εκτός από 
φυσικές ή αναπαραγμένες με 
σύνθεση προβιταμίνες, 
βιταμίνες, ορμόνες, 
ετερογλυκοζίτες, φυτικά αλκ 20,640 6,450 

 
4811' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, 
εμποτισμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, 
διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ 29,822 21,071 

7307' 9015' 

Όργανα και συσκευές 
γεοδαισίας, τοπογραφίας, 
εικονομετρίας, υδρογραφίας, 
ωκεανογραφίας, υδρολογίας, 
μετεωρολογίας ή γεοφυσικής 
(εκτός από πυξίδες). Τηλέμετρα 18,638 20 

 
0810' 

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα 
κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και 
φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με 
κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 
καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, 
μαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ 29,698 12,780 

7308' 7607' 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από 
αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, 
χαρτόνι, πλαστική ύλη ή 
παρόμοια υποθέματα), με 
πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 
0,2 mm (εκτός από τα φύλλα 
εκτύπωσης της κλάσης 3212 
και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 18,568 453 

 
5705' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από 
υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμοι (εκτός των 
υφασμένων και των φουντωτών βελουδωτή 
κατασκευή με βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων 
από πίλημα) 28,212 13,400 

7310' 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) 18,280 432 

 
9503' 

Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα 
παιχνίδια, στα οποία μπορούν να επιβιβασθούν 
και με τα οποία μπορούν να μετακινηθούν παιδιά, 
αμαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς 
αναπαριστούν ανθρώπους). Μικροκατασκευές για 
παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω 28,064 7,061 

7312' 8542' 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και 
ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 17,795 15 

 
9701' 

Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, 
ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, που έχουν γίνει 
εξ ολοκλήρου με το χέρι (εκτός από τα τεχνικά και 
παρόμοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα 
βιομηχανικά προϊόντα που είναι ζωγραφισμένα ή 
διακοσμημένα με το χέρι). Κο 27,972 176 
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7318' 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 16,667 237 
 

9020' 

Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου 
(εκτός από προστατευτικές μάσκες χωρίς 
μηχανικά μέρη και χωρίς κινητό στοιχείο 
φιλτραρίσματος, καθώς και εκτός από 
αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή 
και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία) 27,896 195 

7321' 8532' 

Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές 
μεταβλητοί και άλλοι 
ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, 
ηλεκτρικοί 16,661 65 

 
4909' 

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή 
εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή 
προσωπικά μηνύματα, έστω και 
εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, 
διακοσμήσεις ή επικολλήσεις 27,501 1,030 

7324' 7612' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, 
μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές 
θήκες και τα σωληνάρια), από 
αργίλιο, για ύλες παντός είδους 
(εκτός από συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια), με 
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνι 16,438 884 

 
6305' 

Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 27,146 4,294 

7326' 3302' 

Μείγματα ευωδών ουσιών και 
μείγματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
αλκοολούχα διαλύματα, με 
βάση μία ή περισσότερες από 
αυτές τις ουσίες, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες στη βιομηχανία. 
Άλλα παρασκευάσματα που 
βασίζονται σε ευώδεις ο 16,256 280 

 
8411' 

Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και 
άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 26,499 350 

7404' 3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, που 
παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα 
για τη λιανικ 16,052 27 

 
3916' 

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm 
(μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη 
καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα 
στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, 
από πλαστικές ύλες 26,364 1,731 

7508' 4813' 

Τσιγαρόχαρτο, έστω και 
κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη 
ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 15,987 540 

 
5703' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από 
υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή 
με βελόνα, έστω και έτοιμοι 26,128 18,299 

7602' 9402' 

Έπιπλα για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή 
τη χειρουργική (π.χ. 
χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια 
εξέτασης, κρεβάτια με 
μηχανισμό για θεραπευτήρια 
και οδοντιατρικές πολυθρόνες). 
Πολυθρόνες κομμωτηρίων, με 
μηχανισμό περιστροφής, 
ανατροπή 15,792 1,223 

 
2530' 

Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες 
π.δ.κ.α. 25,000 1,015 

7604' 9603' 

Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα 
(ό. συμπ. εκείνα που 
αποτελούν μέρη μηχανών, 
συσκευών ή οχημάτων), 
μηχανικές σκούπες για χρήση 
με το χέρι, χωρίς κινητήρα, 
σφουγγαρόπανα και 
ξεσκονιστήρια από φτερά. 
Κεφαλές πινέλων. Βύσματα και 
κύλινδροι για βάψιμο. Καθαρ 15,231 740 

 
4202' 

Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη 
καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι 
χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για 
κυάλια, για φωτογραφικές και για 
κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά 24,939 3,808 

7607' 2932' 
Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με 
ετεροάτομοα οξυγόνου 15,075 45 

 
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 διατάξει 24,814 70 

7610' 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 15,038 5,900 

 
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 24,587 915 

7612' 4202' 

Μπαούλα, βαλίτσες και 
βαλιτσάκια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη 
καλλωπισμού και τα 
βαλιτσάκια για έγγραφα, οι 14,272 328 

 
7321' 

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω 
και εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες 
ψησίματος, μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, 
θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη 
ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ 23,914 1,653 
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χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για 
ματογυάλια, για κυάλια, για 
φωτογραφικές και για 
κινηματογραφικές μηχανές, για 
μουσικά 

7613' 3916' 

Μονόκλωστα νήματα στα 
οποία η μεγαλύτερη διάσταση 
της εγκάρσιας τομής είναι > 1 
mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, 
ραβδιά και είδη καθορισμένης 
μορφής, έστω και 
κατεργασμένα στην επιφάνεια 
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, 
από πλαστικές ύλες 14,086 2,274 

 
5608' 

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε 
τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή 
χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία 
και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες (εκτός 
από δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του 
κεφαλιού, δίχτυα για τη 23,479 4,135 

7616' 8311' 

Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, 
πλάκες, ηλεκτρόδια και 
παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα ή από μεταλλικά 
καρβίδια, επενδυμένα ή 
παραγεμισμένα με υλικά κατά 
της σκουριάς ή υλικά που 
διευκολύνουν το λιώσιμο, για 
συγκόλληση, συγκόλληση με 
κασσίτερο ή χαλκό ή γ 13,996 3,859 

 
4820' 

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια 
(σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), 
σημειωματάρια-ημερολογία (ατζέντες), 
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για 
υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού 
για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, 
τετράδια, επιτρ 23,463 7,853 

7801' 4909' 

Ταχυδρομικά δελτάρια 
τυπωμένα ή εικονογραφημένα. 
Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή 
προσωπικά μηνύματα, έστω 
και εικονογραφημένα, με ή 
χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις 
ή επικολλήσεις 13,969 478 

 
9005' 

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα 
οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, οπτικά 
τηλεσκόπια και οι βάσεις αυτών. Αλλα 
αστρονομικά όργανα και οι βάσεις αυτών (εκτός 
από όργανα ραδιοαστρονομίας και άλλα όργανα 
και συσκευές που δεν κατονομάζοντ 23,420 39 

7901' 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 
ή διηλεκτρική θέρ 13,612 1,500 

 
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) 23,184 1,168 

8203' 4818' 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας) 
και παρόμοιο χαρτί, 
χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για 
οικιακή χρήση ή για χρήσεις 
υγειινής, σε κυλίνδρους 
πλάτους <= 36 cm, ή κομμένα 
σε συγκεκριμένα μεγέθη ή 
σχήματα. Χαρτομάνδη 12,990 8,800 

 
9033' 

Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, 
όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90 21,506 111 

8205' 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 12,849 3,867 

 
8804' 

Αλεξίπτωτα, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα 
κατευθυνόμενα αλεξίπτωτα και τα αλεξίπτωτα 
πλαγιάς παρά πέντε, και στροφόπτωτα. Μέρη και 
εξαρτήματα αυτών, π.δ.κ.α. 21,057 84 

8207' 7508' 

Τεχνουργήματα από νικέλιο, 
π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, 
ψήγματα, ράβδους, είδη με 
καθορισμένη μορφή, σύρματα, 
ελάσματα, ταινίες, φύλλα, 
σωλήνες, καθώς και 
συνδέσμους, εξαρτήματα 
σύμπλεξης και ζεύκτες 
σωληνώσεων) 11,957 450 

 
9405' 

Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και 
τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, 
φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και 
παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς 
και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομ 20,440 863 

8209' 8538' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για συσκευές της κλάσης 
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 11,828 53 

 
8515' 

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή 
συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή 
συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση) ή για απλή 
αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά 
θερμαινόμενο αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ 19,972 4,656 

8301' 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 11,795 224 

 
6306' 

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και 
εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές, ιστία 
για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήματα χερσαίων 
μεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από 
υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
επίπεδα προστατευτικά καλύ 19,625 296 
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διευκόλυνσης της ακοής των 
βαρυκόω 

8302' 9011' 

Μικροσκόπια οπτικά, ό. συμπ. 
τα μικροσκόπια για τη 
φωτομικρογραφία, τη 
μικροκινηματογραφία ή τη 
μικροπροβολή (εκτός από 
αμφοτερόφθαλμα μικροσκόπια 
για την οφθαλμολογία, καθώς 
και όργανα και συσκευές της 
κλάσης 9031) 11,669 4 

 
8311' 

Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια 
και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από 
μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα 
με υλικά κατά της σκουριάς ή υλικά που 
διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκόλληση, 
συγκόλληση με κασσίτερο ή χαλκό ή γ 18,460 5,742 

8311' 8476' 

Αυτόματοι πωλητές προϊόντων 
(π.χ. αυτόματοι πωλητές 
γραμματοσήμων, τσιγάρων, 
τροφίμων ή ποτών), ό. συμπ. οι 
αυτόματες μηχανές μετατροπής 
συναλλάγματος 11,080 23 

 
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 17,981 3,180 

8409' 4008' 

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι 
και είδη καθορισμένης μορφής, 
από καουτσούκ μη σκληρυμένο 10,963 5,018 

 
4813' 

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα 
μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 17,585 358 

8413' 9405' 

Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. 
οι προβολείς) και τα μέρη 
αυτών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. 
Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί 
πίνακες, φωτεινές επιγραφές 
και παρόμοια είδη, με μόνιμη 
πηγή φωτισμού, καθώς και τα 
μέρη αυτών, που δεν κατονομ 10,838 560 

 
3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 
3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται 
με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη 
λιανικ 16,112 28 

8414' 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 10,347 145 

 
6112' 

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και 
σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, 
πλεκτά 15,997 50 

8415' 4016' 

Τεχνουργήματα από 
καουτσούκ μη σκληρυμένο, 
π.δ.κ.α. 10,017 614 

 
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 15,803 22 

8417' 6110' 

Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, 
γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. 
συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά 
(εκτός των παραγεμισμένων 
γιλέκων) 9,956 112 

 
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 15,285 1,313 

8418' 8534' Κυκλώματα τυπωμένα 9,862 15 
 

8609' 

Εμπορευματοκιβώτια (containers), ό. συμπ. εκείνα 
που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά 
κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για έναν ή 
περισσότερους τρόπους μεταφοράς 15,082 32,000 

8419' 8431' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για τις μηχανές και 
συσκευές των κλάσεων 8425 
έως 8430, π.δ.κ.α. 9,689 52 

 
4703' 

Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή 
θειικό άλας (εκτός από εκείνους για διάλυση) 14,655 24,751 

8421' 8516' 

Θερμαντήρες νερού και 
θερμοσυσκευές που βυθίζονται 
στο νερό, ηλεκτρικοί. 
Ηλεκτρικές συσκευές για τη 
θέρμανση του χώρου ή για 
παρόμοιες χρήσεις. 
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για 
την περιποίηση των μαλλιών 
(π.χ. συσκευές στεγνώματος, 
ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 9,629 224 

 
7612' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές θήκες 
και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός 
είδους (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα 
αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές 
ή θερμοτεχνι 14,197 772 

8422' 2827' 

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και 
υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα 
και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα 
και οξυϊωδιούχα 9,600 40,000 

 
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 13,997 832 

8423' 8448' 

Βοηθητικές μηχανές και 
συσκευές των μηχανών των 
κλάσεων 8444, 8445, 8446 και 
8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές 
διατάξεις Jacquard, διακοπής 
του υφαδιού και του στημονιού, 
μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). 
Μέρη και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι 
προορίζοντα 9,501 440 

 
7610' 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες 
και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, 
κολόνες, ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, 
πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι 
περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), 
από αργίλιο (εκτός 13,794 2,195 

8424' 1515' 
Λίπη και λάδια φυτικά, στα 
οποία περιλαμβάνεται και το 9,344 850 

 
2204' 

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με 13,405 5,981 
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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 

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 

8425' 8522' 

Μέρη και εξαρτήματα, που 
σαφώς προορίζονται για 
αποκλειστική ή κύρια χρήση 
στις συσκευές αναπαραγωγής 
και εγγραφής του ήχου, καθώς 
και στα μαγνητοσκόπια 
εγγραφής εικόνας και ήχου ή 
αναπαραγωγής του ήχου 
π.δ.κ.α. 9,321 5 

 
9603' 

Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συμπ. εκείνα που 
αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή 
οχημάτων), μηχανικές σκούπες για χρήση με το 
χέρι, χωρίς κινητήρα, σφουγγαρόπανα και 
ξεσκονιστήρια από φτερά. Κεφαλές πινέλων. 
Βύσματα και κύλινδροι για βάψιμο. Καθαρ 13,229 457 

8428' 3301' 

Αιθέρια έλαια, 
αποτερπενωμένα ή μη, στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα με την ονομασία 
πηγμένα ή απόλυτα. 
Ρητινοειδή. Εκχυλισμένες 
ελαιορητίνες. Συμπυκνώματα 
αιθερίων ελαίων σε λίπη, μη 
πτητικά έλαια, κεριά ή 
ανάλογες ύλες, που 
λαμβάνονται με εμφύσ 9,000 200 

 
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 12,689 722 

8429' 2923' 

Άλατα και υδροξείδια του 
τεταρτοταγούς αμμωνίου. 
Λεκιθίνες και άλλα 
φωσφοροαμινολιπίδια 8,814 92 

 
2006' 

Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και 
άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με 
στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση 12,667 5,390 

8430' 8506' 

Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία 
και συστοιχίες (μπαταρίες) 
(εκτός των μεταχειρισμένων). 
Μέρη τους 8,454 96 

 
8522' 

Μέρη και εξαρτήματα, που σαφώς προορίζονται 
για αποκλειστική ή κύρια χρήση στις συσκευές 
αναπαραγωγής και εγγραφής του ήχου, καθώς και 
στα μαγνητοσκόπια εγγραφής εικόνας και ήχου ή 
αναπαραγωγής του ήχου π.δ.κ.α. 12,443 9 

8431' 2715' 

Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-
backs και άλλα μείγματα 
ασφαλτικά με βάση τη φυσική 
άσφαλτο εν γένει, την πίσσα 
του πετρελαίου, την ορυκτή 
πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής 8,337 2,000 

 
8466' 

Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465, ό. 
συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς 
επεξεργασία τεμάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές 
ελικοτομής αυτόματης ελευθ 12,431 104 

8433' 8714' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, 
αναπηρικά καροτσάκια και 
άλλα οχήματα για ασθενείς και 
σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 8,084 146 

 
6506' 

Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω 
και στολισμένα, π.δ.κ.α. 11,773 32 

8434' 8478' 

Μηχανές και συσκευές για την 
προπαρασκευή ή την 
επεξεργασία του καπνού, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 8,016 360 

 
0306' 

Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του 
ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, 
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε 
άρμη, και μαλακόστρακα με το όστρακό τους, 
βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν 11,575 354 

8436' 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 7,746 27 

 
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 11,574 4,189 

8438' 6306' 

Καλύμματα εμπορευμάτων, 
οχημάτων κλπ. και εξωτερικά 
προπετάσματα (τέντες), 
σκηνές, ιστία για σκάφη, 
ιστιοσανίδες και οχήματα 
χερσαίων μεταφορών, καθώς 
και είδη κατασκήνωσης, από 
υφαντουργικά προiόντα παντός 
τύπου (εκτός από επίπεδα 
προστατευτικά καλύ 7,544 325 

 
4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 11,310 317 

8441' 7308' 

Κατασκευές και μέρη 
κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, θυρίδες 
κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, 
στύλοι, κολώνες, ικριώματα, 
στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, 
πόρτες, παράθυρα καθώς και 
τα πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, πατζούρια, 
κιγ 7,503 10,765 

 
6116' 

Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και 
γάντια χωρίς δάκτυλα (μονοκόμματα), πλεκτά ή 
βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για 
μικρά παιδιά) 11,303 1,476 

8443' 8716' 

Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. 
συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, 
για οχήματα παντός τύπου, και 
άλλα μη αυτοκινούμενα 7,137 4,910 

 
4420' 

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με 
κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, 
θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή 
χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από 10,384 662 
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οχήματα (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για 
σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 

ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από 
ξύλο. Είδη επιπλώσεως α 

8448' 3915' 

Απορρίμματα, ξέσματα και 
θραύσματα, από πλαστικές 
ύλες 7,080 33,480 

 
8467' 

Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με 
πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή με 
αυτοδύναμο μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα 
εξαρτήματά τους 10,218 616 

8459' 0306' 

Μαλακόστρακα, κατάλληλα για 
τη διατροφή του ανθρώπου, 
έστω και χωρίς το όστρακό 
τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα σε απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη, και 
μαλακόστρακα με το όστρακό 
τους, βρασμένα σε νερό ή 
ατμό. Αλεύρια, σκόν 6,932 252 

 
8431' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και 
συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 9,767 143 

8462' 8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. 
τα ομοαξονικά καλώδια) για 
ηλεκτροτεχνική χρήση, 
μονωμένα (έστω και μονωμένα 
με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή 
οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και 
άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί 
αγωγοί, έστω και με 
εξαρτήματα σύνδεσης. 
Καλώδια από οπτικέ 6,844 209 

 
2827' 

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. 
Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και 
οξυϊωδιούχα 9,600 40,000 

8464' 8465' 

Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι 
μηχανές για το κάρφωμα, τη 
συρραφή, τη συγκόλληση ή το 
κόλλημα και άλλες μηχανές για 
συναρμολόγηση) για την 
κατεργασία του ξύλου, του 
φελλού, του κοκκάλου, του 
σκληρού καουτσούκ, των 
σκληρών πλαστικών υλών ή 
παρόμοιων σκλ 6,421 15 

 
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) 9,032 33 

8465' 4820' 

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, 
σημειωματάρια (σημειώσεων, 
παραγγελιών, αποδείξεων), 
σημειωματάρια-ημερολογία 
(ατζέντες), συσσωματωμένα 
φύλλα χαρτιού για 
υπενθυμίσεις, 
συσσωματωμένα φύλλα 
χαρτιού για επιστολές και 
παρόμοια τεχνουργήματα, 
τετράδια, επιτρ 5,960 132 

 
7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 8,854 10 

8466' 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 5,886 181 

 
2905' 

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 8,704 340 

8470' 8713' 

Αναπηρικά καροτσάκια και 
άλλα οχήματα για ασθενείς και 
σωματικά αναπήρους, έστω και 
με κινητήρα ή άλλη διάταξη για 
μηχανική προώθηση (εκτός 
από αυτοκίνητα οχήματα και 
ποδήλατα, με ειδικούς 
μηχανισμούς) 5,682 85 

 
8533' 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και 
τα ποτενσιόμετρα (εκτός από θερμαντικές 
αντιστάσεις) 8,617 5 

8471' 8526' 

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και 
ραδιοβόλησης (ραντάρ), 
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας 
και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας 
και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 5,276 27 

 
4016' 

Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, 
π.δ.κ.α. 8,434 678 

8473' 7103' 

Πολύτιμες και ημιπολύτιμες 
πέτρες, έστω και 
κατεργασμένες ή ταιριασμένες, 
αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε 
δεμένες σε κόσμημα, καθώς και 
πολύτιμες και ημιπολύτιμες 
πέτρες, όχι ταιριασμένες, 
προσωρινά σε αρμαθιές για τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς 
(εκτός απόδ 5,096 2 

 
0302' 

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών 
της κλάσης 0304) 8,386 611 

8474' 4821' 
Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί 
ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 5,006 517 

 
3209' 

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση 
συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά 8,222 348 
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πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
υδατώδες μέσο 

8476' 3925' 

Είδη εξοπλισμού για 
κατασκευές, από πλαστικές 
ύλες, π.δ.κ.α. 4,694 2,172 

 
2715' 

Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs και άλλα 
μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο 
εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή 
πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής 7,970 2,050 

8477' 6307' 

Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. 
συμπ. τα αχνάρια για την 
κατασκευή ενδυμάτων 
(πατρόν), π.δ.κ.α. 4,401 40 

 
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 7,916 110 

8478' 6203' 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες 
με τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από 
αντιανεμικά και πα 4,148 713 

 
8504' 

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί 
μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία 
επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία 
επαγωγής. Μέρη τους 7,582 27 

8479' 4420' 

Ξυλεία με ενσωματωμένες 
ψηφίδες και ξυλεία με 
κολλημένα διακοσμητικά 
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες 
για τιμαλφή και θήκες για 
κοσμήματα ή χρυσαφικά και 
παρόμοια τεχνουργήματα, από 
ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα 
είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη 
επιπλώσεως α 4,129 436 

 
9505' 

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις 
, ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για 
αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 7,430 187 

8481' 3203' 

Χρωστικές ύλες φυτικής ή 
ζωϊκής προέλευσης, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και τα 
βαφικά εκχυλίσματα (εκτός από 
τους άνθρακες ζωϊκής 
προέλευσης), έστω και 
καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα 
με βάση χρωστικές ύλες 
φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης,τ 3,875 97 

 
7001' 

Σκόνη από γυαλί και άλλα απορρίμματα και 
θραύσματα από γυαλί, καθώς και γυαλί σε μάζα 
(εκτός από γυαλί σε μορφή σκόνης, κόκκων, 
λεπτών λεπίδων ή νιφάδων) 7,400 151,010 

8482' 4910' 

Ημερολόγια κάθε είδους, 
τυπωμένα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μπλοκ 
ημερολογίων των οποίων 
αφαιρούνται τα φύλλα 3,715 385 

 
4201' 

Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα 
τα ζώα στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), 
επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για 
σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και 
παρόμοια είδη, από κάθεύλη 7,251 145 

8483' 2007' 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 
καρπών και φρούτων, που 
παίρνονται από βράσιμο, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 3,560 1,400 

 
7508' 

Τεχνουργήματα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από 
σκόνες, ψήγματα, ράβδους, είδη με καθορισμένη 
μορφή, σύρματα, ελάσματα, ταινίες, φύλλα, 
σωλήνες, καθώς και συνδέσμους, εξαρτήματα 
σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 7,215 259 

8501' 8533' 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. 
συμπ. οι ρεοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα (εκτός από 
θερμαντικές αντιστάσεις) 3,239 9 

 
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 τεμάχ 7,137 3,600 

8504' 4419' 

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή 
την κουζίνα (εκτός από είδη 
επιπλώσεως, είδη στολισμού, 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας, 
μέρη για είδη από ξύλο για το 
τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, 
σκούπες και κόσκινα χειρός) 3,185 50 

 
9611' 

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνίας, σφραγίδες 
για τη σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες 
αρίθμησης και παρόμοια είδη, για χρήση με το 
χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες 
ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν 
σφραγίδες, για χρήση με τοχ 7,078 16 

8506' 9206' 

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. 
τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, 
ξυλόφωνα, κύμβαλα, 
χειροκρόταλα 
(καστανιέτες),μαράκας(maraca
s)] 3,158 10 

 
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) 7,051 1,914 

8507' 8205' 

Εργαλεία (ό. συμπ. οι 
γυαλοκόπτες με διαμάντι), από 
κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. 
Καμινέτα για συγκόλληση των 
μετάλλων με κασσίτερο ή 
χαλκό και παρόμοια είδη. 
Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι 
σφιγκτήρες και παρόμοια είδη, 
που δεν αποτελούν εξαρτήματα 
ή μέρη εργαλειο 3,081 6 

 
9608' 

Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και 
μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες 
πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και 
παρόμοιοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για 
αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, 
θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ 6,705 282 

8508' 6505' 

Καπέλα και άλλα καλύμματα 
της κεφαλής, πλεκτά ή 
κατασκευασμένα από δαντέλες, 
πίλημα ή άλλα υφαντουργικά 2,976 50 

 
9505' 

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις 
, ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για 
αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 6,576 135 
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προiόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι 
σε ταινίες), έστω και 
στολισμένα, καθώς και φιλέδες 
για τα μαλλιά του κεφαλιού 
από κάθε ύλη, έστω και 
στολισμένοι ( 

8511' 9404' 

Σομιέδες (εκτός από 
σπειρώματα για καθίσματα). 
Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια προϊόντα (π.χ. 
στρώματα, παπλώματα, 
μαξιλάρια, παραγεμισμένα 
χαμηλά καθίσματα πουφ και 
προσκεφάλια), που φέρουν 
ελατήρια ή που είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα 
εσωτερικά μ 2,935 120 

 
1302' 

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, 
πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα 
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω 
και τροποποιημένα 6,449 130 

8514' 9606' 

Κουμπιά (εκτός από 
μανικετόκουμπα) και κουμπιά-
σούστες. Μήτρες για κουμπιά 
και άλλα μέρη. Ημιτελή 
κουμπιά 2,891 65 

 
8506' 

Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες 
(μπαταρίες) (εκτός των μεταχειρισμένων). Μέρη 
τους 6,058 20 

8515' 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) 2,807 1 

 
9003' 

Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και 
μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 5,858 58 

8516' 9205' 

Πνευστά μουσικά όργανα, π.χ. 
κλαρινέτα, τρομπέτες και 
γκάιντες (εκτός από 
εκκλησιαστικά όργανα) 2,726 6 

 
6206' 

Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς 
και εκτός από φανελάκια) 5,818 8 

8517' 8428' 

Μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, 
π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες 
σκάλες, ιμάντες συνεχούς 
μεταφοράς και εναέριοι 
σιδηρόδρομοι (εκτός από 
πολύσπαστα, βαρούλκα και 
εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 2,425 3,800 

 
8534' Κυκλώματα τυπωμένα 5,695 11 

8518' 3909' 

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες 
φαινολικές και πολυουρεθάνες, 
σε αρχικές μορφές 2,350 1,000 

 
8713' 

Αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για 
ασθενείς και σωματικά αναπήρους, έστω και με 
κινητήρα ή άλλη διάταξη για μηχανική προώθηση 
(εκτός από αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα, με 
ειδικούς μηχανισμούς) 5,674 80 

8519' 99SS' λοιπά προίόντα 2,257 4,478 
 

9024' 

Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της 
σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσμό ή 
συμπίεση, της ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών 
ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, 
υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) 5,387 3 

8522' 8474' 

Μηχανές και συσκευές για τη 
διαλογή, το κοσκίνισμα, το 
διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη 
σύνθλιψη, την άλεση, την 
ανάμειξη ή τη μάλαξη χώματος, 
μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων 
στερεών (έστω και υπό μορφή 
σκόνης ή πολτού) ορυκτών 
υλών. Μηχανές για τη 
συμπίεση ή 2,230 445 

 
6913' 

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, 
από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 5,386 157 

8523' 9611' 

Σφραγίδες αναγραφής 
ημερομηνίας, σφραγίδες για τη 
σφράγιση με ισπανικό κερί, 
σφραγίδες αρίθμησης και 
παρόμοια είδη, για χρήση με το 
χέρι. Σφραγίδες με σταθερές 
και μεταβαλλόμενες ενδείξεις 
και συσκευές εκτύπωσης που 
φέρουν σφραγίδες, για χρήση 
με τοχ 2,219 5 

 
8209' 

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα 
για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, από 
φρυγμένα μεταλλικά καρβίδια ή από 
κεραμομεταλλουργικές συνδέσεις 5,379 24 

8525' 6309' 

Μεταχειρισμένα ενδύματα, 
συμπληρώματα του ενδύματος, 
καλύμματα, πανικά για οικιακή 
χρήση και είδη επίπλωσης, 
από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, ό. συμπ. τα 
υποδήματα και τα καλύμματα 
κεφαλής κάθε είδους, που είναι 
καταφανώς χρησιμοποιημένα 
και π 2,200 423 

 
4821' 

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, 
τυπωμένες ή μη 5,231 418 

8526' 7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 2,130 4 
 

9206' 
Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, 
μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, 5,152 305 
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χειροκρόταλα (καστανιέτες),μαράκας(maracas)] 

8528' 7312' 

Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, 
αρτάνες και παρόμοια είδη, 
από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός 
από μονωμένα προϊόντα για 
την ηλεκτροτεχνία, στριφτό 
σύρμα περιφράξεων και 
αγκαθωτό σύρμα) 2,063 937 

 
6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 4,659 238 

8529' 8482' 

Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, 
κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός 
από τα σφαιρίδια από χάλυβα 
της κλάσης 7326 2,038 169 

 
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 ή διηλεκτρική θέρ 4,542 55 

8531' 8515' 

Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές για μαλακή 
συγκόλληση 
(κασσιτεροκόλληση), για 
σκληρή συγκόλληση 
(μπρουντζοκόλληση) ή για 
απλή αυτογενή συγκόλληση, 
συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που λειτουργούν με 
ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, 
με λέιζερ ή με άλλες δ 2,032 31 

 
7315' 

Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 
(εκτός από αλυσίδες για ρολόγια, αλυσίδες-
κοσμήματα κλπ., αλυσίδες εκσκαφής και αλυσίδες 
για αλυσοπρίονο, ερπύστριες, αλυσίδες με 
ξύστρες για εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, 
αλυσίδες με λαβίδες για κλωστο φαν 4,494 5 

8532' 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 2,020 29 

 
0807' 

Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 4,263 2,910 

8533' 4421' 
Τεχνουργήματα από ξύλο, 
π.δ.κ.α. 1,935 118 

 
8108' 

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. 
Απορρίμματα και θραύσματα, από τιτάνιο (εκτός 
από τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν 
τιτάνιο) 4,108 4 

8534' 4010' 

Ιμάντες μεταφορικοί ή 
μετάδοσης κίνησης, από 
βουλκανισμένο καουτσούκ 1,835 4 

 
6403' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα 
φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, 
υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται 
παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που 
έχου 3,932 89 

8536' 6217' 

Συμπληρώματα του ενδύματος, 
έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του 
ενδύματος, από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου, 
π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 1,620 57 

 
7308' 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες 
και τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώματα, 
στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα 
καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, 
κατώφλια, πατζούρια, κιγ 3,734 5,642 

8537' 7114' 

Είδη χρυσοχοίας και μέρη 
αυτών, από πολύτιμα μέταλλα 
ή από κοινά μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα (εκτός από κοσμήματα, 
είδη ωρολογοποιίας, μουσικά 
όργανα, όπλα, ψεκαστήρες 
αρωμάτων και κεφαλές αυτών, 
πρωτότυπα έργα 
αγαλματοποιίας, αντικείμενα 1,552 1 

 
8482' 

Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), 
εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 
7326 3,670 250 

8538' 6117' 

Συμπληρώματα του ενδύματος, 
έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, 
καθώς και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του 
ενδύματος, από πλεκτό 
ύφασμα, π.δ.κ.α. 1,511 98 

 
8473' 

Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, 
προστατευτικά καλύμματα και παρόμοια είδη) 
που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές 
των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 3,616 30 

8539' 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) 1,455 6 

 
9106' 

Συσκευές ελέγχου του χρόνου και χρονόμετρα, με 
ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα, π.χ. 
ρολόγια καταγραφής του χρόνου εργασίας και 
ρολόγια αποτύπωσης ώρας και ημερομηνίας 
(εκτός από τα ρολόγια των κλάσεων 9101 έως 
9105) 3,500 39 

8541' 2512' 

Σκόνες από απολιθώματα, 
πυριτικές, π.χ. kieselgur, 
τριπολίτις γη και διατομίτης, 
και άλλες ανάλογες πυριτικές 
γαίες, φαινομενικής πυκνότητας 
<= 1, έστω και πυρωμένες 1,453 135 

 
8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά 
καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα 
(έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή 
οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι 
ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 3,017 257 

8542' 3206' 

Χρωστικές ύλες ανόργανες ή 
ορυκτές, που δεν 
κατονομάζονται αλλού. 1,449 300 

 
3203' 

Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά 
εκχυλίσματα (εκτός από τους άνθρακες ζωϊκής 2,927 80 
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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 

προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα με βάση χρωστικές 
ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης,τ 

8543' 0713' 

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, 
έστω και ξεφλουδισμένα ή 
σπασμένα 1,395 930 

 
6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 2,874 128 

8544' 1601' 

Λουκάνικα, σαλάμια και 
παρόμοια προϊόντα, από 
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων 
ή αίμα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και 
παρασκευάσματα διατροφής με 
βάση τα προϊόντα αυτά 1,352 288 

 
7318' 

Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά 
μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα με 
σπείρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, 
σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι 
ασφαλειοδακτύλιοι) και παρόμοια είδη, από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 2,834 3,057 

8708' 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) 1,285 400 

 
8538' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 2,652 16 

8713' 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) 1,217 19 

 
6108' 

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ 
και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές 
ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και 
σακάκια μπάνιου, ρόμπες δωματίου και παρόμοια 
είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από 
τι-σερτ, φανελάκια, σ 2,570 1,372 

8714' 8459' 

Εργαλειομηχανές, 
περιλαμβανομένων και των 
μονάδων επεξεργασίας 
μετάλλου με ολισθητήρες, που 
λειτουργούν με αφαίρεση 
υλικού, για τη διάτρηση, 
εκτόρνευση, εκγλύφανση και 
την κατασκευή εξωτερικών ή 
εσωτερικών σπειρωμάτων σε 
μέταλλα (εκτός από τους τόρνο 1,157 31 

 
7312' 

Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και 
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, 
στριφτό σύρμα περιφράξεων και αγκαθωτό 
σύρμα) 2,478 945 

8716' 2918' 

Οξέα καρβοξυλικά που 
περιέχουν συμπληρωματικές 
οξυγονούχες ομάδες και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια, υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 1,092 4 

 
8511' 

Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και 
εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής 
καύσης με εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη 
(π.χ. μηχανές και διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή 
δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία και 
αναφλεκτήρες αφής καθώς και α 2,360 20 

8803' 7604' 

Ράβδοι και είδη με 
καθορισμένη μορφή, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,090 940 

 
3909' 

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και 
πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 2,350 1,000 

9001' 8302' 

Σιδηρικά και παρόμοια είδη, 
από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, 
πόρτες, σκάλες, παράθυρα, 
παντζούρια, αμαξώματα, 
ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια 
ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. 
Κρεμάστρες τοίχου για 
ενδύματα, κρεμάστρες για 
καπέλα, κονσόλες, 
υποστηρίγματα και 1,089 45 

 
4411' 

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες 
ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με 
ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από 
πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και 
συνδυασμένες με μία ή περισσότερες πλάκες-
διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 2,312 190 

9002' 8462' 

Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι 
πρέσες) για την απλή 
σφυρηλάτηση, τη 
σφυρηλάτηση με αποτύπωση 
σε μήτρα ή το σφυροκόπημα 
των μετάλλων. 
Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι 
πρέσες) για την κάμψη, τη 
λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το 
ψαλίδισμα, τη διάτρηση με 
πίεση ή το ρο 1,000 4,300 

 
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) 2,208 52 

9004' 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, έστω και σε 974 5 

 
9017' 

Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, 
παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, μαθηματικά 
εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). 
Οργανα και συσκευές μέτρησης του μήκους, για 
χρήση με το χέρι (π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 2,169 120 
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οποιαδήποτε διαλύμ 

9005' 8541' 

Δίοδοι, τρανζίστορ και 
παρόμοιες διατάξεις με 
ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 
διατάξεις με ημιαγωγό, ό. 
συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω 
και συναρμολογημένα σε 
αυτοτελείς μονάδες ή με μορφή 
πίνακα (εκτός από 
φωτοβολταϊκές γεννήτριες). 
Δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμέν 930 4 

 
7606' 

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 
0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και 
ταινίες) 2,166 183 

9011' 2505' 

Άμμος φυσική κάθε είδους, 
έστω και χρωματισμένη (εκτός 
από χρυσούχο και πλατινούχο 
άμμο, άμμο ζιρκονίου, 
ρουτιλίου και ιλμενίτη, άμμο 
μονασίτη, άμμο με πίσσα ή με 
άσφαλτο) 913 375 

 
4010' 

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από 
βουλκανισμένο καουτσούκ 2,049 4 

9013' 6914' 
Τεχνουργήματα από 
κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 910 28 

 
7114' 

Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα 
μέταλλα ή από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (εκτός από κοσμήματα, είδη 
ωρολογοποιίας, μουσικά όργανα, όπλα, 
ψεκαστήρες αρωμάτων και κεφαλές αυτών, 
πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, αντικείμενα 1,922 1 

9014' 7105' 

Σκόνες από πολύτιμες, 
ημιπολύτιμες και συνθετικές 
πολύτιμες πέτρες 829 1 

 
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) 1,595 14 

9015' 8511' 

Μηχανές πυροδότησης, 
διατάξεις ανάφλεξης και 
εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για 
κινητήρες εσωτερικής καύσης 
με εξωτερική ανάφλεξη ή 
αυτανάφλεξη (π.χ. μηχανές και 
διατάξεις μαγνητοηλεκτρικές ή 
δυναμομαγνητοηλεκτρικές, 
πηνία και αναφλεκτήρες αφής 
καθώς και α 820 6 

 
7009' 

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. 
συμπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από 
οπτικούς καθρέφτες οπτικώς κατεργασμένους, 
καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 1,555 19 

9017' 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 διατάξει 795 1 

 
7222' 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 1,487 54 

9018' 6403' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο και το άνω 
μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός 
από ορθοπεδικά υποδήματα, 
υποδήματα στα οποία 
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα 
που έχου 785 3 

 
7310' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες 
παντός τύπου (εκτός των συμπιεσμένων ή 
υγροποιημένων αερίων), με χωρητικότητα <= 300 
l, χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνικές διατάξεις, έστω 
και με εσωτερικήε 1,273 522 

9019' 1212' 

Χαρούπια, φύκια, 
ζαχαρότευτλα και 
ζαχαροκάλαμα, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, 
έστω και σε σκόνη. 
Κουκούτσια και αμύγδαλα 
καρπών και άλλα φυτικά 
προϊόντα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι μη 
φρυγμένες ρίζες κιχωρίου της 
πο 750 3 

 
5512' 

Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 85% 1,253 1,132 

9020' 8466' 

Μηχανές και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις εργαλειομηχανές 
των κλάσεων 8456 έως 8465, 
ό. συμπ. οι διατάξεις που 
συγκρατούν τα προς 
επεξεργασία τεμάχια και τα 
εργαλεία, οι κεφαλές 
ελικοτομής αυτόματης ελευθ 743 2 

 
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 1,203 6 

9021' 8425' 
Πολύσπαστα. Βαρούλκα και 
εργάτες. Γρύλοι 631 75 

 
8484' 

Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. 
Συλλογές ή συνδυασμοί στεγανωτικών 
παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως προς τη σύνθεση, 
σε σακουλάκια, θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. 1,166 4 
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Μηχανικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 

9022' 2924' 

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική 
ομάδα. Ενώσεις με αμιδική 
ομάδα του ανθρακικού οξέος 616 1 

 
8437' 

Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη 
διαλογή ή το κοσκίνισμα σπόρων ή οσπρίων. 
Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την 
επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων (εκτός 
εκείνων των τύπων που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ 1,164 7 

9023' 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) 575 2 

 
8475' 

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρικών 
λαμπτήρων που αποτελούνται από γυάλινη 
φύσιγγα ή γυάλινο σωλήνα, των ηλεκτρονικών 
λυχνιών ή των λαμπτήρων για την παραγωγή 
αστραπιαίου φωτός (φλας). Μηχανές για την 
παραγωγή ή την κατεργασία σε θερμή κατάστ 1,100 220 

9025' 6114' 

Ειδικά ενδύματα για 
επαγγελματικές, αθλητικές ή 
άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από 
πλεκτά υφάσματα 502 19 

 
8468' 

Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση με 
ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για απλή συγκόλληση, 
έστω και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
οξυγονοκοπή, αλλά εκτός εκείνων της κλάσης 
8515. Μηχανές και συσκευές για αυτογενή 
επιφανειακή σκλήρυνση 1,075 92 

9026' 4201' 

Είδη σελοποιίας και λοιπού 
εξοπλισμού για όλα τα ζώα στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα 
ζυγολούρια, λουριά για τη 
συγκράτηση (λυτάρια), 
επιγονατίδες, φίμωτρα, 
υποσάγματα, σακίδια για 
σέλες, προστατευτικά παλτά 
για σκύλους και παρόμοια είδη, 
από κάθεύλη 433 16 

 
1601' 

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από 
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και παρασκευάσματα διατροφής 
με βάση τα προϊόντα αυτά 1,037 216 

9027' 4817' 

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, 
ταχυδρομικά δελτάρια μη 
εικονογραφημένα και δελτάρια 
αλληλογραφίας, από χαρτί ή 
χαρτόνι, καθώς και κουτιά, 
θήκες και παρόμοιες μορφές 
από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών 
αλληλογραφίας (εκτός από 
επιστολικά δ 407 30 

 
7608' 

Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη με 
καθορισμένη μορφή) 1,002 90 

9028' 5203' 
Βαμβάκι, λαναρισμένο ή 
χτενισμένο 396 48 

 
3922' 

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, 
λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα 
καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και 
παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από 
πλαστικές ύλες 1,000 65 

9030' 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 383 1 

 
9615' 

Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, 
πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. 
Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, 
μπικουτί και παρόμοια είδη (εκτός απότις 
ηλεκτροθερμικές συσκευές της κλάσης 8516), και 
τα μέρη αυτών π.δ.κ.α. 951 2 

9031' 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 ( 337 25 

 
3925' 

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές 
ύλες, π.δ.κ.α. 890 30 

9032' 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) 327 3 

 
8503' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτρικές γεννήτριες, συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος ή για ηλεκτρικούς 
περιστρεφόμενους μετατροπείς, π.δ.κ.α. 864 2 

9033' 8209' 

Πλακίδια, βέργες, μύτες και 
παρόμοια αντικείμενα για 
εργαλεία, μη 
συναρμολογημένα, από 
φρυγμένα μεταλλικά καρβίδια ή 
από κεραμομεταλλουργικές 
συνδέσεις 325 1 

 
0712' 

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε 
φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα 860 20 

9102' 3406' 

Κεριά, αλειμματοκέρια 
(ξιγκοκέρια), λαμπάδες και 
παρόμοια είδη 250 48 

 
8516' 

Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που 
βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές 
συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για 860 10 
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παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές 
για την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές 
στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

9205' 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) 214 6 

 
8303' 

Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για 
θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και 
παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα 836 2 

9206' 4006' 

Ράβδοι, σωλήνες, είδη 
καθορισμένης μορφής και 
άλλες μορφές από μη 
βουλκανισμένο καουτσούκ, 
έστω και αναμειγμένο, και 
τεχνουργήματα από μη 
βουλκανισμένο καουτσούκ, 
έστω και αναμειγμένο (εκτός 
από πλάκες, φύλλα και ταινίες, 
που, εκτός από μία απλή επιφ 205 1 

 
2505' 

Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και 
χρωματισμένη (εκτός από χρυσούχο και 
πλατινούχο άμμο, άμμο ζιρκονίου, ρουτιλίου και 
ιλμενίτη, άμμο μονασίτη, άμμο με πίσσα ή με 
άσφαλτο) 810 200 

9305' 7613' 

Δοχεία από αργίλιο για 
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα 
αέρια 195 28 

 
8306' 

Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, 
μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα (εκτός από 
μουσικά όργανα). Αλγαματίδια και άλλα είδη 
διακόσμησης, από κοινά μέταλλα (εκτός από έργα 
τέχνης, αντικείμενα συλλογών ή αρχαιότητες). 
Κορνίζες για φωτογραφίες, 768 123 

9401' 2102' 

Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. 
Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι 
μικροοργανισμοί. Σκόνες για το 
φούσκωμα της ζύμης, 
παρασκευασμένες (εκτός από 
μονοκύτταρους 
μικροοργανισμούς που είναι 
συσκευασμένοι ως φάρμακα) 153 9 

 
6402' 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και 
το άνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 
(εκτός από τα αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 
6401, ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα 
οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχουν χα 762 12 

9402' 2508' 

Άργιλοι, ανδαλουσίτης, 
κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω 
και πυρωμένοι. Μουλλίτης. 
Χώματα που παίρνονται 
ύστερα από άλεσμα των 
θραυσμάτων των ψημένων 
πυρίμαχων πλίνθων ή των 
ψημένων μειγμάτων αργίλου 
και άλλων πυρίμαχων υλών, 
καθώς και όσα αποτελούνται 
απ 150 28 

 
7304' 

Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, 
χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από 
χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 718 712 

9403' 9017' 

Όργανα και συσκευές 
σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές 
σχεδίασης, παντογράφοι, 
μοιρογνωμόνια, μαθηματικά 
εργαλεία, λογαριθμικοί κανόνες 
και κύκλοι). Οργανα και 
συσκευές μέτρησης του 
μήκους, για χρήση με το χέρι 
(π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 129 5 

 
7020' Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α. 668 62 

9404' 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,  120 17 

 
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 90 652 1 

9405' 5209' 

Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος 
κατά τ.μ. > 200 g 117 1 

 
7219' 

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, 
με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή 
ή σε ψυχρή κατάσταση 625 30 

9406' 3407' 

Πάστες για προπλάσματα, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και 
εκείνες που παρουσιάζονται 
για τη διασκέδαση των 
παιδιών. Συνθέσεις με την 
ονομασία κεριά για την 
οδοντοτεχνική, που 
παρουσιάζονται σε 
συνδυασμούς, σε συσκευασίες 
για τη λιανική πώληση ή σε 
πλακ 110 1 

 
6203' 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια 
μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο 
και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από αντιανεμικά και πα 614 21 

9503' 6205' 

Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια 
(εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από νυχτικά και 
φανελάκια) 106 1 

 
2906' 

Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους 595 40 
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9504' 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) 86 3 

 
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 588 1 

9506' 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) 86 1 

 
7607' 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και 
τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, 
πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος 
(χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα 
φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα 
στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ 565 16 

9603' 3002' 

Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων 
παρασκευασμένο για 
θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί 
και άλλα κλάσματα του αίματος 
και τροποποιημένα 
ανοσολογικά προϊόντα, είτε 
λαμβάνονται μέσω 
βιολογικώντεχνολογικών 
διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια, 75 1 

 
2926' Ενώσεις με νιτριλική ομάδα 553 25 

9606' 1803' 
Πάστα κακάου, έστω και 
αποβουτυρωμένη 65 3 

 
3904' 

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων 
αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 551 726 

9607' 3818' 

Στοιχεία χημικά και χημικές 
ενώσεις, ενισχυμένα για τη 
χρησιμοποίησή τους στην 
ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, 
πλακιδίων ή ανάλογες μορφές, 
ή με μορφή κυλίνδρων, ράβδων 
κ.λπ, ή κομμένα σε δίσκους, 
πλακίδια ή ανάλογες μορφές, 
έστω και στιλβωμένα ή καλυμ 63 2 

 
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) 534 174 

9608' 7318' 

Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια 
(παξιμάδια), καρφιά μακριά με 
σπείρωμα (στριφόνια), 
άγκιστρα με σπείρωμα, 
καζανόκαρφα (πριτσίνια), 
κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. 
συμπ. τα γκρόβερ και οι 
ασφαλειοδακτύλιοι) και 
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από 60 1 

 
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 ( 521 83 

9611' 7106' 

Άργυρος, ό. συμπ. ο 
επιχρυσωμένος ή 
επιπλατινωμένος άργυρος, σε 
ακατέργαστη ή 
ημικατεργασμένη μορφή ή σε 
σκόνη 54 1 

 
2918' 

Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν 
συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 500 200 

9701' 6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 50 2 
 

6814' 

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα 
από μαρμαρυγία, ό. συμπ. ο συσσωματωμένος ή 
ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω 
σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες 
(εκτός από ηλεκτρικούς μονωτήρες, μονωτικά 
τεμάχια, αντιστάσεις και συμπυκν 458 56 

9703' 9608' 

Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. 
Στυλογράφοι και μαρκαδόροι 
με μύτη από πίλημα ή με άλλες 
πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι 
με πένα και παρόμοιοι 
στυλογράφοι. Μεταλλικές 
αιχμές για αντίγραφα. 
Μηχανικά μολύβια. 
Κονδυλοφόροι, θήκες για 
μολύβια και παρόμοια είδη. Μέ 47 2 

 
8712' 

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. 
τα τρίτροχα μεταφοράς εμπορευμάτων), χωρίς 
κινητήρα 440 7 

99S
S' 8539' 

Λαμπτήρες πυράκτωσης και 
εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με 
την ονομασία φάροι και 
προβολείς σφραγισμένοι, 
λαμπτήρες υπεριωδών ή 
υπέρυθρων ακτίνων και 
λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 45 1 

 
6111' 

Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, 
για βρέφη (εκτός από σκούφους) 438 175 

99S
S' 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 38 1 

 
8539' 

Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. 
τα είδη με την ονομασία φάροι και προβολείς 
σφραγισμένοι, λαμπτήρες υπεριωδών ή 
υπέρυθρων ακτίνων και λαμπτήρες τόξου, 
ηλεκτρικοί 433 2 

   

265,462,90
9 

  
2930' Θειοενώσεις οργανικές 423 1 

      
4012' 

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από 
καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα 400 409 
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επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να 
αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και 
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών 
(τιράντες), από καουτσούκ 

   

139,773,86
1 

  
4303' 

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη 
από γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν 
ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρματα και δέρμα, 
υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη 
αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 
95, π.χ. παιχνίδια για παιδι 370 2 

      
8428' 

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη 
φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. 
ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες 
συνεχούς μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι 
(εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, 
γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι 370 465 

      
7320' 

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολογιών, ελατήρια 
για στελέχη και λαβές ομπρελών, ροδέλες που 
προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια, καθώς 
και αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια 
στρέψης του Τμήματος XVII) 358 18 

      
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. 351 3 

      
5515' 

Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, 
αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από 
συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα 
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι 322 37 

      
8464' 

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία της πέτρας, 
των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, 
του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών 
ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση του 
γυαλιού (εκτός από μηχανές του χεριού) 300 3 

      
7229' 

Σύρματα από χαλυβοκράματα άλλα από τον 
ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένα ακανόνιστα ή 
σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρμα) 283 150 

      
4602' 

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που 
κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη 
μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με 
τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601, και 
τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα) 
(εκτός από επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814. 
Σπάγ 278 4 

      
6907' 

Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή 
τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, 
καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και 
παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές 
ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων 
που είναι από πυριτικές σκόνες 235 180 

      
3302' 

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα 
διαλύματα, με βάση μία ή περισσότερες από 
αυτές τις ουσίες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη 
βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα που 
βασίζονται σε ευώδεις ο 200 30 

      
8302' 

Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, 
για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, 
παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, 
κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. 
Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για 
καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και 190 10 

      
8212' 

Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και 
λεπίδες ξυριστικής μηχανής (ό. συμπ. οι ημιτελείς 
λεπίδες σε ταινίες), από κοινά μέταλλα 168 7 

      
2937' 

Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. 
Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες 165 1 

      
3908' Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 155 25 

      
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 125 25 

      
7604' 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 120 14 

    
-3.460162489 

 
4015' 

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα γάντια, από καουτσούκ 
μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση (εκτός από 
υποδήματα και καλύμματα κεφαλής, και τα μέρη 
αυτών) 112 10 

      
6704' 

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, 
μπούκλες και παρόμοια είδη, από τρίχες κεφαλής 110 1 
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ανθρώπου, τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες, καθώς 
και τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής 
ανθρώπου, π.δ.κ.α. 

      
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) 100 10 

      
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) 90 6 

      
8310' 

Πλάκες με επιγραφές, πινακίδες με ενδείξεις, 
πλάκες με ονόματα και παρόμοιες επιγραφές, 
αριθμοί, γράμματα και άλλα σήματα, από κοινά 
μέταλλα, ό. συμπ. τα σήματα της κυκλοφορίας 
(εκτός από τις πινακίδες και τα σήματα της 
κλάσης 9405, τυπογραφικά στοιχ 79 1 

      
8215' 

Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, 
σπάτουλες για το σερβίρισμα γλυκισμάτων, 
μαχαίρια για ψάρια, μαχαίρια για βούτυρο, 
τσιμπίδες για ζάχαρη και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα (εκτός από ψαλίδια για αστακό και 
ψαλίδια για τον τεμαχισμό πουλερ 78 4 

      
7018' 

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών, 
πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων και παρόμοια 
μικροαντικείμενα από γυαλί και τεχνουργήματα 
από αυτά (εκτός από απομιμήσεις κοσμημάτων). 
Γυάλινα μάτια (εκτός εκείνων που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέ 72 4 

      
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 1,190 

        

274,648,35
7 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαγωγές Ελλάδος προς Ισραήλ συγκριτικός πίνακας 2020-2019 

CN4  2020 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

CN4 
2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

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. 49,232,611 129,376,122 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. 195,405,244 371,901,539 



 

91 

 

8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα 
ομοαξονικά καλώδια) για 
ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα 
(έστω και μονωμένα με 
φωτοευαίσθητο βερνίκι ή 
οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και 
άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί 
αγωγοί, έστω και με εξαρτήματα 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 38,611,017 8,522,073 8544' 

Σύρματα και καλώδια (ό. 
συμπ. τα ομοαξονικά 
καλώδια) για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, μονωμένα (έστω και 
μονωμένα με φωτοευαίσθητο 
βερνίκι ή οξειδωμένα 
ηλεκτρολυτικά) και άλλοι 
μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, 
έστω και με εξαρτήματα 
σύνδεσης. Καλώδια από 
οπτικέ 25,826,077 6,159,015 

7213' 

Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από 
όχι σε κράμα χάλυβα, ακανόνιστα 
περιελιγμένο 20,719,979 51,280,463 7612' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, 
μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία (ό. συμπ. οι 
σωληνωτές θήκες και τα 
σωληνάρια), από αργίλιο, για 
ύλες παντός είδους (εκτός 
από συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια), με 
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνι 17,323,064 2,901,434 

7411' Σωλήνες από χαλκό 17,420,238 2,840,556 7411' Σωλήνες από χαλκό 14,847,845 2,458,661 

7612' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, 
μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές 
θήκες και τα σωληνάρια), από 
αργίλιο, για ύλες παντός είδους 
(εκτός από συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια), με 
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνι 17,314,070 2,864,732 7213' 

Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή 
από όχι σε κράμα χάλυβα, 
ακανόνιστα περιελιγμένο 14,394,849 33,462,290 

7604' 
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη 
μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 16,417,446 5,682,069 7604' 

Ράβδοι και είδη με 
καθορισμένη μορφή, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 12,320,373 3,961,952 

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 14,113,437 1,023,395 2523' 

Τσιμέντα υδραυλικά, στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη, με την ονομασία 
clinkers, έστω και 
χρωματισμένα 10,515,385 334,031,624 

2523' 

Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που 
δεν είναι σε σκόνη, με την 
ονομασία clinkers, έστω και 
χρωματισμένα 10,746,854 416,551,000 7214' 

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι 
σε κράμα χάλυβα, που έχουν 
απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί, 
εφελκυσθεί ή διελαθεί σε 
θερμή κατάσταση, καθώς και 
εκείνες που έχουν υποστεί 
στρίψιμο μετά την έλαση 9,513,396 20,464,820 

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) 10,167,822 2,705,954 2005' 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα 
διατηρημένα με ζάχαρη και 
εκτός από ντομάτες, 
μανιτάρια και τρούφες) 8,640,815 3,395,570 

3923' 

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, 
από πλαστικές ύλες. Πώματα, 
καπάκια, καψούλια και άλλες 
διατάξεις κλεισίματος, από 
πλαστικές ύλες 9,374,793 4,029,637 3923' 

Είδη μεταφοράς ή 
συσκευασίας, από πλαστικές 
ύλες. Πώματα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις 
κλεισίματος, από πλαστικές 
ύλες 8,485,320 3,496,128 

2005' 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα 
διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός 
από ντομάτες, μανιτάρια και 
τρούφες) 7,468,042 3,286,435 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) 7,636,607 2,508,041 
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8309' 

Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-
στεφάνια, τα ελικοτομημένα 
πώματα και τα πώματα για τη 
ρύθμιση της ροής), καψούλια 
επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά 
πώματα, πλάκες πωμάτων, 
μολυβδοσφραγίδες και άλλα 
εξαρτήματα για τη συσκευασία, 
από κοινά μέταλλα 6,208,020 1,192,090 3924' 

Πιατικά, άλλα είδη 
νοικοκυριού ή οικιακής 
οικονομίας, είδη υγιεινής και 
καλλωπισμού, από πλαστικές 
ύλες (εκτός από μπανιέρες, 
ντουσιέρες, νιπτήρες, 
μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά 
τους, καζανάκια 
αποχωρητηρίου και π 6,194,622 3,140,991 

3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα 
των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) 
που αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς 
σκοπούς, που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανικ 6,077,364 378,121 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 5,967,723 1,156,473 

3924' 

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή 
οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής 
και καλλωπισμού, από πλαστικές 
ύλες (εκτός από μπανιέρες, 
ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, 
λεκάνες αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά τους, 
καζανάκια αποχωρητηρίου και π 5,798,043 2,943,314 2503' 

Θείο κάθε είδους (εκτός από 
αυτό που παράγεται με 
εξάχνωση, με κατακρήμνιση 
και το κολλοειδές) 5,294,333 89,087,189 

7606' 

Ελάσματα και ταινίες, από 
αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός 
από ανεπτυγμένα ελάσματα και 
ταινίες) 4,821,858 1,603,089 7606' 

Ελάσματα και ταινίες, από 
αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm 
(εκτός από ανεπτυγμένα 
ελάσματα και ταινίες) 5,146,995 1,626,869 

8418' 

Ψυγεία και καταψύκτες τύπου 
ντουλαπιού, καταψύκτες και 
ψυκτικές συσκευές βαθείας 
ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο 
υλικό, μηχανές και συσκευές για 
την παραγωγή ψύχους, με 
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. 
Αντλίες θερμότητας (εκτός από τις 
συσκευές τεχνητού κλ 4,424,834 694,510 8470' 

Υπολογιστικές μηχανές και 
συσκευές μεγέθους τσέπης 
(διαστάσεων <= 170 mm x 
100 mm x 45 mm), με 
υπολογιστικές λειτουργίες, 
για την καταγραφή, 
αναπαραγωγή και επίδειξη 
δεδομένων. Λογιστικές 
μηχανές, μηχανές 
γραμματοσήμανσης, μηχανές 
έκδοσης εισιτηρίωνκ 4,687,856 19,868 

3208' 

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια 
με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα 
μέσα σε οργανικούς πτητικούς 
διαλύτες, προϊόντων που 
αναφέρονται στις κλάσεις 3901 
έως 3913, με αναλο 4,293,452 1,888,002 8418' 

Ψυγεία και καταψύκτες τύπου 
ντουλαπιού, καταψύκτες και 
ψυκτικές συσκευές βαθείας 
ψύξεως τύπου κιβωτίου και 
άλλο υλικό, μηχανές και 
συσκευές για την παραγωγή 
ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο 
εξοπλισμό. Αντλίες 
θερμότητας (εκτός από τις 
συσκευές τεχνητού κλ 4,686,572 737,487 

3902' 

Πολυμερή του προπυλενίου ή 
άλλων ολεφινών, σε αρχικές 
μορφές 4,284,962 8,567,280 3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, 
που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανικ 3,736,086 201,778 

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 3,834,359 729,511 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 3,649,524 1,651,270 
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κλιβανισμός, το στέ διαλύτες, προϊόντων που 
αναφέρονται στις κλάσεις 
3901 έως 3913, με αναλο 

3909' 

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες 
φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε 
αρχικές μορφές 3,591,473 1,807,197 3902' 

Πολυμερή του προπυλενίου ή 
άλλων ολεφινών, σε αρχικές 
μορφές 3,545,698 6,577,635 

2503' 

Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό 
που παράγεται με εξάχνωση, με 
κατακρήμνιση και το κολλοειδές) 3,515,372 82,597,023 8419' 

Συσκευές και διατάξεις, έστω 
και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, 
για την επεξεργασία υλών με 
μεθόδους που απαιτούν 
αλλαγή της θερμοκρασίας, 
όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, 
το καβούρδισμα, η απόσταξη, 
η διύλιση, η αποστείρωση, η 
παστερίωση, ο κλιβανισμός, 
το στέ 3,473,956 641,871 

3402' 

Οργανικές ουσίες επιφανειακής 
δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που ενεργούν 
πάνω στην επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες), στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά 
παρασκευάσματα για το πλύσιμο, 
και παρασκευάσματα καθ 3,460,113 6,958,960 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 3,282,364 201,775 

3921' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες 
και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, 
ενισχυμένα, με απανωτές 
στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια 
συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή 
από κυψελώδη προϊόντα, μη 
κατεργασμένα ή κατεργασμένα 
μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα 
μόνο σε σχήμα τε 3,384,452 978,584 3921' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, 
με απανωτές στρώσεις, με 
υπόθεμα ή όμοια 
συνδυασμένα με άλλες ύλες, 
ή από κυψελώδη προϊόντα, 
μη κατεργασμένα ή 
κατεργασμένα μόνο στην 
επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε 
σχήμα τε 3,262,329 925,870 

9619' 

Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, 
πάνες για βρέφη και παρόμοια 
είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε 
υλικό 3,333,655 434,676 3402' 

Οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης (εκτός 
από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που 
ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για 
πλύσιμο (αλισίβες), στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
τα βοηθητικά 
παρασκευάσματα για το 
πλύσιμο, και 
παρασκευάσματα καθ 3,061,738 6,216,568 

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 3,151,230 1,520,431 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 2,525,592 1,204,537 

8470' 

Υπολογιστικές μηχανές και 
συσκευές μεγέθους τσέπης 
(διαστάσεων <= 170 mm x 100 
mm x 45 mm), με υπολογιστικές 
λειτουργίες, για την καταγραφή, 
αναπαραγωγή και επίδειξη 
δεδομένων. Λογιστικές μηχανές, 
μηχανές γραμματοσήμανσης, 
μηχανές έκδοσης εισιτηρίωνκ 3,003,359 9,563 3204' 

Χρωστικές ύλες συνθετικές 
οργανικές, έστω και 
καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το 
χρωματισμό κάθε ύλης ή που 
προορίζονται να μπουν σαν 
συστατικά στην παρασκευή 
χρωστικών 
παρασκευασμάτων με βάση 
συνθετικ 2,366,089 1,409,170 

3214' 

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης 
και άλλες μαστίχες (στόκοι). 
Σταρώματα που χρησιμοποιούνται 2,945,153 1,973,360 7308' 

Κατασκευές και μέρη 
κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, θυρίδες 2,147,781 1,263,477 
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στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη 
πυρίμαχα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 

κλεισιάδων, πύργοι, 
πυλώνες, στύλοι, κολώνες, 
ικριώματα, στέγες, ζευκτά 
στέγης, πύλες, πόρτες, 
παράθυρα καθώς και τα 
πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, πατζούρια, 
κιγ 

3204' 

Χρωστικές ύλες συνθετικές 
οργανικές, έστω και καθορισμένης 
χημικής σύστασης. 
Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το 
χρωματισμό κάθε ύλης ή που 
προορίζονται να μπουν σαν 
συστατικά στην παρασκευή 
χρωστικών παρασκευασμάτων με 
βάση συνθετικ 2,748,316 1,602,400 1704' 

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς 
κακάο, στα οποία 
περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 2,109,792 905,725 

3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή 
φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του 
δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αντιηλιακά παρασκευάσματα και 
τα παρασκευάσματα για το 
μαύρισμα. Παρασ 2,553,964 601,893 2402' 

Πούρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα 
με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από 
καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 2,009,343 86,510 

7308' 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών 
(π.χ. γέφυρες και τμήματα 
γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, 
κολώνες, ικριώματα, στέγες, 
ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, 
παράθυρα καθώς και τα πλαίσια 
και οι περικαλύψεις αυτών, 
κατώφλια, πατζούρια, κιγ 2,375,071 1,368,297 3214' 

Στόκος υαλουργών, κονίες 
ρητίνης και άλλες μαστίχες 
(στόκοι). Σταρώματα που 
χρησιμοποιούνται στο 
χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη 
πυρίμαχα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στη 
οικοδομική 2,000,696 1,337,145 

2402' 

Πούρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα με 
κομμένα τα άκρα, πουράκια και 
τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα του καπνού 2,342,329 109,293 2513' 

Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. 
Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης 
φυσικός και άλλες φυσικές 
λειαντικές ύλες, έστω και 
θερμικά επεξεργασμένες 2,000,670 136,783,669 

2513' 

Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. 
Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης 
φυσικός και άλλες φυσικές 
λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά 
επεξεργασμένες 2,296,225 165,519,916 3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή 
φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του 
δέρματος (εκτός από τα 
φάρμακα), στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
αντιηλιακά παρασκευάσματα 
και τα παρασκευάσματα για 
το μαύρισμα. Παρασ 1,863,448 396,432 

6807' 

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή 
από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα 
πετρελαίου, σκληρόπισσα) 2,280,471 5,068,285 3909' 

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες 
φαινολικές και 
πολυουρεθάνες, σε αρχικές 
μορφές 1,838,953 933,429 

2106' 
Παρασκευάσματα διατροφής 
π.δ.κ.α. 2,055,160 708,212 2008' 

Καρποί και φρούτα και άλλα 
βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ή αλκοόλης 
(εκτός από εκείνα που είναι 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι, 
διατηρημένα με ζάχαρη, 
χωρίς όμως να έχουν εισαχ 1,815,744 2,302,643 

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 1,974,131 574,718 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 1,702,645 190,709 
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και άλλα καλλυντικά 
παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζοντ 

πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), από αργίλιο 
(εκτός 

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 1,958,777 676,414 0808' 

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, 
νωπά 1,695,593 1,917,059 

7610' 

Κατασκευές και μέρη κατασκευών 
(π.χ. γέφυρες και τμήματα 
γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, 
στύλοι, κολόνες, ικριώματα, 
στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, 
πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα 
πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώματα), 
από αργίλιο (εκτός 1,911,310 231,416 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 1,677,226 607,524 

2008' 

Καρποί και φρούτα και άλλα 
βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, 
με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης 
(εκτός από εκείνα που είναι 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, 
χωρίς όμως να έχουν εισαχ 1,893,023 2,486,627 2106' 

Παρασκευάσματα διατροφής 
π.δ.κ.α. 1,669,515 639,472 

4819' 

Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, 
χωνιά και άλλες συσκευασίες από 
χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή 
επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, που δεν 
κατονομάζοναι αλλού. Είδη από 
χαρτόνι με μορφή σκληρής θήκης 
ή δοχείου, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε 1,852,826 1,525,078 2530' 

Βερμικουλίτης, περλίτης και 
άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 1,651,912 75,185,680 

2530' 
Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες 
ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 1,775,112 86,254,990 9619' 

Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, 
πάνες για βρέφη και 
παρόμοια είδη υγιεινής, από 
οποιοδήποτε υλικό 1,646,142 261,044 

8708' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, 
επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα 
φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα 
οχήματα ειδικών χρήσεων των 
κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α. 1,633,134 180,402 1806' 

Σοκολάτα και άλλα 
παρασκευάσματα διατροφής 
που περιέχουν κακάο 1,616,978 365,606 

8702' 

Αυτοκίνητα οχήματα για τη 
μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. 
συμπ. ο οδηγός 1,592,585 122,500 8517' 

Ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι 
συσκευές ενσύρματης 
τηλεφωνίας με ασυρματικές 
χειροσυσκευές (ακουστικά) 
και οι συσκευές 
τηλεπικοινωνίας για 
συστήματα με φερόμενη 
ηλεκτρική ενέργει 1,553,803 2,679 

1806' 

Σοκολάτα και άλλα 
παρασκευάσματα διατροφής που 
περιέχουν κακάο 1,528,021 334,389 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, 1,536,665 1,819,967 

3808' 

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ανασχετικά της βλάστησης και 1,507,687 38,311 3919' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες, λουρίδες και άλλες 
επίπεδες μορφές, 1,500,614 505,118 
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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 

αυτοκόλλητα, από πλαστικές 
ύλες, έστω και σε κυλίνδρους 
(εκτός από επενδύσεις 
δαπέδων, τοίχων και οροφών 
της κλάσης 3918) 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 1,481,840 1,440,068 8702' 

Αυτοκίνητα οχήματα για τη 
μεταφορά >= 10 προσώπων, 
ό. συμπ. ο οδηγός 1,500,229 100,500 

8431' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για τις μηχανές και 
συσκευές των κλάσεων 8425 έως 
8430, π.δ.κ.α. 1,443,393 275,371 4819' 

Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, 
σακίδια, χωνιά και άλλες 
συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή 
επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, που δεν 
κατονομάζοναι αλλού. Είδη 
από χαρτόνι με μορφή 
σκληρής θήκης ή δοχείου, 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε 1,451,609 1,115,279 

1704' 

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, 
στα οποία περιλαμβάνεται και η 
λευκή σοκολάτα 1,407,965 639,133 4818' 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας) 
και παρόμοιο χαρτί, 
χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται 
για οικιακή χρήση ή για 
χρήσεις υγειινής, σε 
κυλίνδρους πλάτους <= 36 
cm, ή κομμένα σε 
συγκεκριμένα μεγέθη ή 
σχήματα. Χαρτομάνδη 1,233,944 229,844 

0403' 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και 
πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 
άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν 
υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί 
όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή 
αρωματισμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης, άλλων 
γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών 
ή κακάου 1,395,728 588,217 8431' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για τις μηχανές και 
συσκευές των κλάσεων 8425 
έως 8430, π.δ.κ.α. 1,151,103 221,394 

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, 1,388,981 1,596,691 1107' 

Βύνη, έστω και 
καβουρντισμένη 911,071 2,599,200 

3824' 

Συνδετικά παρασκευασμένα για 
καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. 
Χημικά προϊόντα και 
παρασκευάσματα των χημικών ή 
συναφών βιομηχανιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που 
αποτελούνται από μείγματα 
φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. 
Προϊόντα που είναι υπολείμμ 1,366,460 7,345,868 3824' 

Συνδετικά παρασκευασμένα 
για καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χημικά προϊόντα 
και παρασκευάσματα των 
χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα 
που αποτελούνται από 
μείγματα φυσικών 
προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα 
που είναι υπολείμμ 895,885 6,689,822 

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) 1,327,000 476,234 8422' 

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές 
και συσκευές για τον 
καθαρισμό ή το στέγνωμα 
φιαλών ή άλλων δοχείων. 
Μηχανές και συσκευές για 
την πλήρωση, την πωμάτιση 
και τη σφράγιση φιαλών, 
κουτιών, σάκων ή άλλων 
δοχείων ή για την επικόλληση 
ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 877,539 15,831 

4016' 
Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη 
σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 1,317,289 267,661 8428' 

Μηχανές και συσκευές για 
την ανύψωση, τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση ή τη 
μετακίνηση, π.χ. 
ανελκυστήρες, κυλιόμενες 791,073 155,820 
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σκάλες, ιμάντες συνεχούς 
μεταφοράς και εναέριοι 
σιδηρόδρομοι (εκτός από 
πολύσπαστα, βαρούλκα και 
εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 

2804' 
Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα 
στοιχεία μη μεταλλικά 1,046,129 57,456 2526' 

Στεατίτης φυσικός, έστω και 
χονδρικά κατεργασμένος ή 
απλά κομμένος, με πριόνι ή 
άλλο τρόπο, σε όγκους ή 
πλάκες σχήματος τετραγώνου 
ή ορθογωνίου. Τάλκης 759,141 2,827,200 

2703' 

Τύρφη, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η τύρφη για 
επίστρωση στάβλων, έστω και 
συσσωματωμένη 977,390 5,020,150 2804' 

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και 
άλλα στοιχεία μη μεταλλικά 745,039 62,359 

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. 935,824 212,047 2715' 

Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-
backs και άλλα μείγματα 
ασφαλτικά με βάση τη φυσική 
άσφαλτο εν γένει, την πίσσα 
του πετρελαίου, την ορυκτή 
πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής 734,495 1,544,690 

2309' 

Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 
των ζώων 884,325 473,467 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 725,324 286,438 

2715' 

Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs 
και άλλα μείγματα ασφαλτικά με 
βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, 
την πίσσα του πετρελαίου, την 
ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα 
αυτής 838,746 1,639,240 6810' 

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, 
από σκυρόδεμα ή από 
τεχνητή πέτρα, έστω και 
οπλισμένα 698,200 1,329,465 

1006' Ρύζι 832,921 1,366,384 3907' 

Πολυακετάλες, άλλοι 
πολυαιθέρες και ρητίνες-
εποξείδια, σε αρχικές μορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, 
ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι 
πολυεστέρες, σε αρχικές 
μορφές 694,179 312,240 

4818' 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και 
παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας 
και ιστοί κυτταρινικών ινών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για 
οικιακή χρήση ή για χρήσεις 
υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους 
<= 36 cm, ή κομμένα σε 
συγκεκριμένα μεγέθη ή σχήματα. 
Χαρτομάνδη 828,833 331,605 5601' 

Βάτες από υφαντικές ύλες και 
είδη από τις βάτες αυτές, 
υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 
mm χνούδι από την 
επεξεργασία των υφασμάτων, 
κόμποι και σφαιρίδια από 
υφαντικές ύλες (εκτός από 
βάτες και είδη από βάτες, 
εμποτισμένα ή καλυμμένα με 
ουσίες φαρμακευτι 683,899 116,033 

2203' Μπίρα από βύνη 779,507 1,618,836 4411' 

Πλάκες-διαφράγματα από 
ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις 
ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες 
ή άλλα οργανικά συνδετικά 
(εκτός από πλάκες-
διαφράγματα από μικρά 
τεμάχια, έστω και 
συνδυασμένες με μία ή 
περισσότερες πλάκες-
διαφράγματα από ίνες. 
Ξυλεία σεα 679,045 1,613,960 

2517' 

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες 
χοντροθρυμματισμένες, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται συνήθως 
στην παρασκευή 
σκυροκονιάματος ή για το 764,244 15,421,950 2309' 

Παρασκευάσματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων 672,078 304,758 
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στρώσιμο των δρόμων, των 
σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες 
ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και 
πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά 
επ 

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) 763,314 267,533 2703' 

Τύρφη, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η τύρφη 
για επίστρωση στάβλων, 
έστω και συσσωματωμένη 669,078 3,498,530 

8903' 

Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη 
αναψυχής ή αθλητισμού. 
Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα 
(κανώ) 729,370 63,993 2306' 

Πίτες και άλλα στερεά 
υπολείμματα, έστω και 
σπασμένα ή 
συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων, από την εξαγωγή 
φυτικών λιπών ή λαδιών 
(εκτός από σογιέλαιου και 
αραχιδέλαιου) 661,687 3,541,745 

8428' 

Μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. 
ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, 
ιμάντες συνεχούς μεταφοράς και 
εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από 
πολύσπαστα, βαρούλκα και 
εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε 
είδους, κι 727,342 159,927 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 659,097 7,827 

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) 706,532 25,117 2203' Μπίρα από βύνη 651,873 1,797,011 

4411' 

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες 
ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω 
και συσσωματωμένες με ρητίνες ή 
άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός 
από πλάκες-διαφράγματα από 
μικρά τεμάχια, έστω και 
συνδυασμένες με μία ή 
περισσότερες πλάκες-
διαφράγματα από ίνες. Ξυλεία σεα 704,691 1,529,150 9403' 

Έπιπλα (εκτός από 
καθίσματα και έπιπλα για την 
ιατρική, την οδοντιατρική, την 
κτηνιατρική ή τη χειρουργική). 
Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 642,717 341,873 

4811' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας 
και ιστοί κυτταρινικών ινών, 
επιστρωμένα, επιχρισμένα, 
εμποτισμένα, επιφανειακώς 
χρωματισμένα, διακοσμημένα ή 
τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 
7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός 
από τα είδη τωνκ 691,335 151,799 8433' 

Μηχανές και συσκευές για τη 
συγκομιδή ή τον αλωνισμό 
γεωργικών προϊόντων, ό. 
συμπ. οι μηχανές για το 
μπαλάρισμα αχύρου ή 
σανού. Κουρευτικές μηχανές 
χόρτου και άλλες θεριστικές 
μηχανές. Μηχανές για τον 
καθαρισμό ή τη διαλογή 
αυγών, φρούτων και άλλων γ 636,439 18,322 

8517' 

Ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές 
ενσύρματης τηλεφωνίας με 
ασυρματικές χειροσυσκευές 
(ακουστικά) και οι συσκευές 
τηλεπικοινωνίας για συστήματα με 
φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 689,551 943 99SS' λοιπά προίόντα 624,509 56,917 

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 676,605 120,350 3307' 

Παρασκευάσματα για πριν το 
ξύρισμα, για το ξύρισμα και 
για μετά το ξύρισμα, 
αποσμητικά σώματος, 
παρασκευάσματα για λουτρά, 
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα 
αρωματοποιίας ή 623,629 156,367 
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καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι καλλωπισμού 
παρασκευασμένα και άλλα 
καλλυντικά 
παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζοντ 

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 631,534 55,775 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. 618,825 150,127 

2007' 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 
καρπών και φρούτων, που 
παίρνονται από βράσιμο, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 615,916 706,267 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 612,135 14,891 

8409' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 591,231 30,805 1006' Ρύζι 555,657 999,000 

3907' 

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες 
και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές 
μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, 
ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες 
αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, 
σε αρχικές μορφές 580,972 335,392 2001' 

Λαχανικά, καρποί και φρούτα 
και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι ή οξικό 
οξύ 554,105 263,456 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 577,607 97,400 2007' 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων, 
που παίρνονται από 
βράσιμο, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 549,683 717,044 

0302' 

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός 
από φιλέτα και άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 0304) 559,107 74,089 8302' 

Σιδηρικά και παρόμοια είδη, 
από κοινά μέταλλα, για 
έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 
παράθυρα, παντζούρια, 
αμαξώματα, ιπποσκευή, 
βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή 
άλλα παρόμοια είδη. 
Κρεμάστρες τοίχου για 
ενδύματα, κρεμάστρες για 
καπέλα, κονσόλες, 
υποστηρίγματα και 538,098 32,069 

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 558,458 14,235 2517' 

Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες 
χοντροθρυμματισμένες, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως στην παρασκευή 
σκυροκονιάματος ή για το 
στρώσιμο των δρόμων, των 
σιδηροδρομικών γραμμών ή 
άλλες ανάλογες χρήσεις, 
κροκάλες και πυρίτης λίθος, 
έστω και θερμικά επ 531,681 10,914,050 

7607' 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από 
αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, 
πλαστική ύλη ή παρόμοια 
υποθέματα), με πάχος (χωρίς το 
υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από 
τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 
3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 552,196 178,373 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 526,242 23,235 

3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 546,429 158,643 8438' 
Μηχανές και συσκευές που 
δεν κατονομάζονται ούτε 512,362 33,959 
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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) 

2001' 

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και 
άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
με ξίδι ή οξικό οξύ 539,073 252,664 4811' 

Χαρτιά, χαρτόνια, 
χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, 
επιστρωμένα, επιχρισμένα, 
εμποτισμένα, επιφανειακώς 
χρωματισμένα, διακοσμημένα 
ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή 
σε φύλλα σύμφωνα με τη 
σημείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από τα 
είδη τωνκ 507,559 123,100 

6810' 

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από 
σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, 
έστω και οπλισμένα 538,481 948,329 8424' 

Μηχανικές συσκευές, έστω 
και χειροκίνητες, για τη 
διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, 
π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, 
έστω και γεμάτοι (εκτός από 
πυροσβεστικές βόμβες και 
φιάλες). Πιστόλια 
εξακοντίσεως και παρόμοιες 
συσκευές (εκτός από τις 
ηλεκτρικ 502,490 102,078 

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 524,320 186,899 8409' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, π.δ.κ.α. 493,644 20,102 

1107' Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 507,057 1,343,240 2208' 

Αιθυλική αλκοόλη μη 
μετουσιωμένη, με κατ' όγκο 
αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα 
(λικέρ) και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά (εκτός 
από σύνθετα 
αλκοολούχαπαρασκευάσματ
α των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή ποτών) 472,277 178,550 

7616' 
Τεχνουργήματα από αργίλιο, 
π.δ.κ.α. 496,343 88,330 2836' 

Ανθρακικά, 
υπεροξοανθρακικά 
υπερανθρακικά. Ανθρακικό 
του αμμωνίου του εμπορίου 
που περιέχει καρβαμιδικό του 
αμμωνίου 462,144 7,091,750 

3926' 

Τεχνουργήματα από πλαστικές 
ύλες ή από άλλες ύλες των 
κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 495,662 163,581 8903' 

Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα 
σκάφη αναψυχής ή 
αθλητισμού. Κωπήλατοι 
λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 453,200 61,370 

9403' 

Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και 
έπιπλα για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη 
χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 483,334 383,194 0302' 

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 
(εκτός από φιλέτα και άλλη 
σάρκα ψαριών της κλάσης 
0304) 443,221 187,144 

6305' 

Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, 
από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου 479,498 106,719 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. 436,353 42,486 

8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη 
συγκομιδή ή τον αλωνισμό 455,912 13,261 5407' 

Υφάσματα από νήματα από 
συνθετικές ίνες συνεχείς, στα 433,322 120,468 
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γεωργικών προϊόντων, ό. συμπ. οι 
μηχανές για το μπαλάρισμα 
αχύρου ή σανού. Κουρευτικές 
μηχανές χόρτου και άλλες 
θεριστικές μηχανές. Μηχανές για 
τον καθαρισμό ή τη διαλογή 
αυγών, φρούτων και άλλων γ 

οποία περιλαμβάνονται και 
νήματα μονόινα με >= 67 
decitex των οποίων η 
μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής είναι <= 1 
mm 

3922' 

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, 
μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα καθίσματα 
και τα καλύμματά τους, καζανάκια 
αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη 
υγιεινής και καθαριότητας, από 
πλαστικές ύλες 442,398 71,835 9405' 

Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. 
οι προβολείς) και τα μέρη 
αυτών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. 
Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινοί 
πίνακες, φωτεινές επιγραφές 
και παρόμοια είδη, με μόνιμη 
πηγή φωτισμού, καθώς και τα 
μέρη αυτών, που δεν κατονομ 419,122 20,160 

1003' Κριθάρι 425,862 2,707,480 4911' 

Εντυπα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι 
εικόνες, εικόνες χαρακτικής 
και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 414,114 26,387 

2711' 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 374,049 147,352 2618' 

Σκουριές υψικαμίνων με 
μορφή σπυρωτής σκόνης 
άμμος υψικαμίνων, που 
προέρχονται από την 
κατεργασία σιδήρου ή 
χάλυβα 413,975 5,051,000 

1901' 

Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και 
παρασκευάσματα διατροφής από 
αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε 
είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που 
δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή 
περιέχουν σε αναλογία < 40% 
κατά βάρος υπολογιζόμενο με 
βάση την πλήρη απολίπανση, 
π.δ.κ.α.· παρασκ 367,158 126,546 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) 413,789 6,106 

7326' 

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων 
που έχουν χυτευθεί) 352,720 57,667 0406' 

Τυριά και πηγμένο γάλα για 
τυρί 410,742 86,010 

3306' 

Παρασκευάσματα για την υγιεινή 
του στόματος και των δοντιών, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι 
σκόνες και κρέμες για τη 
διευκόλυνση της στερέωσης των 
οδοντοστοιχιών. Νήματα που 
χρησιμοποιούνται για τον 
καθαρισμό των μεσοδοντίων 
διαστημάτων (οδοντικά ν 350,086 130,202 7607' 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από 
αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, 
χαρτόνι, πλαστική ύλη ή 
παρόμοια υποθέματα), με 
πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 
0,2 mm (εκτός από τα φύλλα 
εκτύπωσης της κλάσης 3212 
και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 410,039 132,885 

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 345,465 6,881 4016' 

Τεχνουργήματα από 
καουτσούκ μη σκληρυμένο, 
π.δ.κ.α. 405,371 78,464 

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 332,660 311,219 6403' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο και το άνω 
μέρος από δέρμα φυσικό 
(εκτός από ορθοπεδικά 
υποδήματα, υποδήματα στα 
οποία προσαρμόζονται 
παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα 
και υποδήματα που έχου 399,204 9,326 

9405' 

Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι 
προβολείς) και τα μέρη αυτών, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-
ρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, 
φωτεινές επιγραφές και παρόμοια 
είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, 
καθώς και τα μέρη αυτών, που δεν 
κατονομ 332,392 17,002 8523' 

Συχνοδιαμορφωμένες 
φέρουσες ήχου και παρόμοια 
μέσα εγγραφής 
προπαρασκευασμένα για 
εγγραφή, χωρίς εγγραφή 
(εκτός από τα είδη του 
κεφαλαίου 37) 395,682 4,244 
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99SS' λοιπά προίόντα 332,304 41,024 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 359,737 33,780 

2515' 

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί 
ασβεστόλιθοι και άλλοι 
ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή 
χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας 
>= 2,5, και αλάβαστρο, έστω και 
χοντρικά κατεργασμένα ή απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, 
σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ήο 321,339 284,028 3926' 

Τεχνουργήματα από 
πλαστικές ύλες ή από άλλες 
ύλες των κλάσεων 3901 έως 
3914, π.δ.κ.α. 353,327 128,603 

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. 317,924 27,870 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 351,178 1,540,473 

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 314,717 162,399 7616' 

Τεχνουργήματα από αργίλιο, 
π.δ.κ.α. 345,836 38,580 

4823' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας 
και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε 
κυλίνδρους πλάτους <= 15 cm, σε 
φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο των οποίων καμμία 
πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν 
είναι ξεδιπλωμένα, και 
τεχνουργήματα από 310,467 123,544 9028' 

Μετρητές αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι 
μετρητές για τη μέτρηση των 
μετρητών αυτών 339,379 11,129 

2618' 

Σκουριές υψικαμίνων με μορφή 
σπυρωτής σκόνης άμμος 
υψικαμίνων, που προέρχονται από 
την κατεργασία σιδήρου ή χάλυβα 301,756 4,866,000 2711' 

Αέρια πετρελαίου και άλλοι 
αέριοι υδρογονάνθρακες 330,177 134,370 

6403' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο και το 
άνω μέρος από δέρμα φυσικό 
(εκτός από ορθοπεδικά 
υποδήματα, υποδήματα στα οποία 
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που 
έχου 301,423 6,803 6305' 

Σάκοι και σακούλες 
συσκευασίας, από 
υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου 328,189 77,604 

8479' 

Μηχανές, συσκευές και 
μηχανήματα με ιδιαίτερη 
λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 291,426 53,997 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 325,299 117,020 

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 291,420 45,079 1301' 

Γομολάκκα καθώς και φυσικά 
κόμμεα, ρητίνες, 
κομμεορητίνες, βάλσαμα, και 
άλλες ελαιορητίνες 314,440 3,260 
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παρόμοιες συσκευές (εκτός από 
τις ηλεκτρικ 

1301' 

Γομολάκκα καθώς και φυσικά 
κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, 
βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες 289,486 3,010 6203' 

Κουστούμια, σύνολα, 
σακάκια, παντελόνια μακριά 
(ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι 
το γόνατο και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός 
από αντιανεμικά και πα 304,119 18,286 

2836' 

Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά 
υπερανθρακικά. Ανθρακικό του 
αμμωνίου του εμπορίου που 
περιέχει καρβαμιδικό του 
αμμωνίου 282,979 3,410,250 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 302,932 358,323 

1512' 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή 
βαμβακιού και τα κλάσματά τους, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
χημικώς μη μετασχηματισμένα 278,763 246,403 3209' 

Χρώματα επίχρισης και 
βερνίκια με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα 
φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα 
σε υδατώδες μέσο 302,571 111,805 

8523' 

Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες 
ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 
προπαρασκευασμένα για 
εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός 
από τα είδη του κεφαλαίου 37) 272,730 2,141 4420' 

Ξυλεία με ενσωματωμένες 
ψηφίδες και ξυλεία με 
κολλημένα διακοσμητικά 
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, 
θήκες για τιμαλφή και θήκες 
για κοσμήματα ή χρυσαφικά 
και παρόμοια τεχνουργήματα, 
από ξύλο. Αγαλματάκια και 
άλλα είδη στολισμού, από 
ξύλο. Είδη επιπλώσεως α 299,790 19,292 

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.  270,510 20,943 3305' 

Παρασκευάσματα για τα 
μαλλιά 299,449 66,182 

9503' 

Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από 
τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία 
μπορούν να επιβιβασθούν και με 
τα οποία μπορούν να 
μετακινηθούν παιδιά, αμαξάκια για 
κούκλες και κούκλες που απλώς 
αναπαριστούν ανθρώπους). 
Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή 
διασκέδαση, έστω 264,820 13,809 9406' 

Κτίρια προκατασκευασμένα, 
έστω και ατελή ή μη 
συναρμολογημένα ακόμα 297,202 74,148 

4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 264,609 308,590 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 294,137 53 

8302' 

Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, 
σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, 
αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, 
κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια 
είδη. Κρεμάστρες τοίχου για 
ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, 
κονσόλες, υποστηρίγματα και 261,829 49,327 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 285,267 155,978 



 

104 

 

σημείωση 7α) 

9028' 

Μετρητές αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές 
για τη μέτρηση των μετρητών 
αυτών 251,399 12,121 8803' 

Μέρη από ιπτάμενα και 
διαστημικά οχήματα των 
κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 282,456 2,514 

8434' 

Μηχανές αρμέγματος και άλλες 
μηχανές και συσκευές 
γαλακτοκομίας (εκτός από 
ψυκτικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις θερμικής 
επεξεργασίας, συσκευές για τον 
αποχωρισμό της κρέμας του 
γάλακτος, φυγόκεντρες μηχανές 
καθαρισμού, ηθμοπιεστήρια και 
άλλες διηθητικέ 251,312 11,358 4823' 

Χαρτιά, χαρτόνια, 
χαρτοβάμβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε 
κυλίνδρους πλάτους <= 15 
cm, σε φύλλα με σχήμα 
τετράγωνο ή ορθογώνιο των 
οποίων καμμία πλευρά δεν 
είναι > 36 cm όταν είναι 
ξεδιπλωμένα, και 
τεχνουργήματα από 281,166 107,234 

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 250,375 56,207 8463' 

Εργαλειομηχανές για την 
κατεργασία ή επεξεργασία, 
χωρίς αφαίρεση ύλης, των 
μετάλλων, των φρυγμένων 
μεταλλικών καρβιδίων ή των 
κεραμομεταλλουργικών 
συνθέσεων (εκτός από 
μηχανές για τη σφυρηλάτηση, 
την κάμψη, τη λοξοτόμηση, το 
ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τηδ 280,000 12,958 

1514' 

Λάδια αγριογογγύλης, 
αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα 
κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 226,582 215,790 6206' 

Μπλούζες και μπλούζες-
πουκάμισα σεμιζιέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
των πλεκτών, καθώς και εκτός 
από φανελάκια) 275,111 5,840 

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 225,174 932,166 3922' 

Μπανιέρες, ντουσιέρες, 
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες 
αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά 
τους, καζανάκια 
αποχωρητηρίου και 
παρόμοια είδη υγιεινής και 
καθαριότητας, από πλαστικές 
ύλες 273,507 47,758 

0811' 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή 
ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 222,632 164,480 0811' 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή 
ψημένα στον ατμό ή 
βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 249,059 187,610 

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) 222,226 7,365 3925' 

Είδη εξοπλισμού για 
κατασκευές, από πλαστικές 
ύλες, π.δ.κ.α. 248,273 120,800 

2526' 

Στεατίτης φυσικός, έστω και 
χονδρικά κατεργασμένος ή απλά 
κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, 
σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης 221,247 533,200 7007' 

Μονό γυαλί ασφαλείας, 
σκληρυμένο και γυαλί 
ασφαλείας με πολλαπλές 
επιφάνειες επικολλητό γυαλί 
(εκτός από μονωτικές πλάκες 
από γυαλί με πολλαπλές 
επιφάνειες, γυαλιά για 
ματογυάλια και γυαλιά 
ωρολογοποιίας) 244,094 59,087 

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) 221,246 49,157 9503' 

Παιχνίδια για παιδιά (εκτός 
από τροχοφόρα παιχνίδια, 
στα οποία μπορούν να 
επιβιβασθούν και με τα οποία 
μπορούν να μετακινηθούν 
παιδιά, αμαξάκια για κούκλες 
και κούκλες που απλώς 
αναπαριστούν ανθρώπους). 
Μικροκατασκευές για 
παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω 237,971 19,045 

4808' 

Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, 
είτε έχουν συγκολλημένη 
επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωμένα, 220,550 329,724 8474' 

Μηχανές και συσκευές για τη 
διαλογή, το κοσκίνισμα, το 
διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη 236,934 30,997 
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πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα 
δια πίεσης ή δι'ανάγλυφης 
εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 
7α) ή 7β) του παρόντος κεφαλαίου 
(εκτός από τα ε 

σύνθλιψη, την άλεση, την 
ανάμειξη ή τη μάλαξη 
χώματος, μεταλλευμάτων, 
λίθων ή άλλων στερεών 
(έστω και υπό μορφή σκόνης 
ή πολτού) ορυκτών υλών. 
Μηχανές για τη συμπίεση ή 

99SS' λοιπά προίόντα 219,829 168,922 2105' 
Παγωτά, έστω και αν 
περιέχουν κακάο 232,834 49,536 

3209' 

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια 
με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
υδατώδες μέσο 215,286 135,131 8467' 

Εργαλεία χειρωνακτικού 
χειρισμού, λειτουργίας με 
πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής 
λειτουργίας ή με αυτοδύναμο 
μη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς 
και τα εξαρτήματά τους 232,363 11,951 

7010' 

Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, 
κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς 
φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία 
από γυαλί, για μεταφορές ή 
συσκευασίες εμπορικής φύσης, 
βάζα συντήρησης τροφίμων, 
πώματα, επικαλύμματα και άλλα 
είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός 
από φιάλες κα 207,389 353,057 7321' 

Θερμάστρες, λέβητες με 
εστία, μαγειρεία ( έστω και 
εκείνα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν βοηθητικά 
για την κεντρική θέρμανση), 
σχάρες ψησίματος, μαγκάλια, 
καμινάτα υγραερίου, 
θερμαντήρες φαγητών και 
παρόμοιες μη ηλεκτρικές 
συσκευές για οικιακή χρήσηκ 230,788 61,138 

3925' 
Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, 
από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 196,234 81,149 7113' 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, 
από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (εκτός 
εκείνων που έχουν ηλικία > 
100 ετών) 226,952 45 

8467' 

Εργαλεία χειρωνακτικού 
χειρισμού, λειτουργίας με 
πεπιεσμένο αέρα, υδραυλικής 
λειτουργίας ή με αυτοδύναμο μη 
ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα 
εξαρτήματά τους 187,598 6,665 7326' 

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός 
εκείνων που έχουν χυτευθεί) 219,619 43,745 

7306' 

Σωλήνες και κοίλα είδη με 
καθορισμένη μορφή (π.χ. 
συγκολλημένα, καρφωτά, 
θηλυκωμένα ή με απλώς 
συνενωμένα άκρα), από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς 
συγκόλληση, καθώς και σωλήνες 
με κυκλική εσωτερική και 
εξωτερική εγκάρσια τομή και με 
εξωτερ 184,053 273,505 3302' 

Μείγματα ευωδών ουσιών και 
μείγματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
αλκοολούχα διαλύματα, με 
βάση μία ή περισσότερες 
από αυτές τις ουσίες, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες στη 
βιομηχανία. Άλλα 
παρασκευάσματα που 
βασίζονται σε ευώδεις ο 216,531 68,195 

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 179,926 42,698 0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 213,590 79,338 

3917' 

Σωλήνες κάθε είδους και τα 
εξαρτήματά τους συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί, από πλαστικές ύλες 177,579 89,231 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 208,911 75,716 

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 174,203 10,124 9505' 

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή 
άλλες διασκεδάσεις , ό. 
συμπ. τα είδη για 
ταχυδακτυλουργίες ή για 
αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 203,258 32,120 
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εκτός από αντιανεμικά και πα 

8516' 

Θερμαντήρες νερού και 
θερμοσυσκευές που βυθίζονται 
στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές 
συσκευές για τη θέρμανση του 
χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. 
Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την 
περιποίηση των μαλλιών (π.χ. 
συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά 
μπιγκουτί κα 169,675 16,806 7010' 

Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, 
κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς 
φιάλες, φύσιγγες και άλλα 
δοχεία από γυαλί, για 
μεταφορές ή συσκευασίες 
εμπορικής φύσης, βάζα 
συντήρησης τροφίμων, 
πώματα, επικαλύμματα και 
άλλα είδη πωματισμού από 
γυαλί (εκτός από φιάλες κα 197,200 410,548 

9406' 

Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω 
και ατελή ή μη συναρμολογημένα 
ακόμα 165,006 61,765 4418' 

Τεχνουργήματα ξυλουργικής 
και τεμάχια σκελετών για 
οικοδομές, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι 
κυψελώδεις πλάκες-
διαφράγματα, οι πλάκες για 
παρκέτα και τα πέταυρα 
shingles και shakes, από ξύλο 
(εκτός από ξυλότυπους από 
φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά κό 189,985 19,144 

3811' 

Αντικροτικά, ανασχετικά της 
οξείδωσης, προσθετικά 
εξουδετέρωσης καταλοίπων, 
βελτιωτικά του ιξώδους των 
λιπαντικών λαδιών, προσθετικά 
κατά της διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασμένα προσθετικά για 
ορυκτά λάδια, στα οποία 
περιλαμβάνεται και η βενζίνη, ή 
για 164,835 26,104 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) 187,194 46,961 

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. 162,601 706 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. 182,823 824 

3908' Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 160,232 247,990 9701' 

Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. 
ελαιογραφίες, ακουαρέλες, 
παστέλ) και σχέδια, που 
έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με 
το χέρι (εκτός από τα τεχνικά 
και παρόμοια σχέδια της 
κλάσης 4906 και τα 
βιομηχανικά προϊόντα που 
είναι ζωγραφισμένα ή 
διακοσμημένα με το χέρι). Κο 181,363 3,122 

4813' 

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο 
σε κατάλληλα μεγέθη ή σε 
φυλλάδια ή σε σωλήνες 156,769 10,710 7217' 

Σύρματα από σίδηρο ή από 
όχι σε κράμα χάλυβα, 
περιελιγμένα ακανόνιστα ή 
σε πηνία 177,994 188,635 

7321' 

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, 
μαγειρεία ( έστω και εκείνα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
βοηθητικά για την κεντρική 
θέρμανση), σχάρες ψησίματος, 
μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, 
θερμαντήρες φαγητών και 
παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές 
για οικιακή χρήσηκ 156,684 18,231 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.  176,962 24,314 

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. 156,452 22,505 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 175,006 385,371 
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Πισίνεςπ εξωτερική εγκάρσια τομή και 
με εξωτερ 

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 153,201 25,925 3908' 

Πολυαμίδια σε αρχικές 
μορφές 173,215 378,000 

7007' 

Μονό γυαλί ασφαλείας, 
σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας 
με πολλαπλές επιφάνειες 
επικολλητό γυαλί (εκτός από 
μονωτικές πλάκες από γυαλί με 
πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για 
ματογυάλια και γυαλιά 
ωρολογοποιίας) 152,718 63,263 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 161,701 132,551 

7325' 

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, 
π.δ.κ.α. 150,320 11,860 3917' 

Σωλήνες κάθε είδους και τα 
εξαρτήματά τους συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί, από πλαστικές 
ύλες 152,842 75,414 

8803' 

Μέρη από ιπτάμενα και 
διαστημικά οχήματα των κλάσεων 
8801 και 8802, π.δ.κ.α. 147,375 31 9506' 

Συσκευές και εξοπλισμός για 
τη γενική φυσική αγωγή, τη 
γυμναστική, τον ελαφρύ ή 
βαρύτερο αθλητισμό και άλλα 
αθλήματα (ό. συμπ. η 
επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή 
υπαίθρια παιχνίδια, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
αναφέρονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 150,782 27,332 

8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. 
διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, φις και 
πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων 
ντουί και κουτιά σύνδεσης), για 
τάση < 140,504 11,093 4808' 

Χαρτιά και χαρτόνια 
κυματοειδή, είτε έχουν 
συγκολλημένη επικάλυψη είτε 
όχι, ρυτιδωμένα, πτυχωτά, 
ανάγλυφα ή διάτρητα δια 
πίεσης ή δι'ανάγλυφης 
εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή 
σε φύλλα σύμφωνα με τη 
σημείωση 7α) ή 7β) του 
παρόντος κεφαλαίου (εκτός 
από τα ε 150,197 210,702 

3303' 

Αρώματα και κολώνιες (εκτός από 
λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after 
shave και αποσμητικά σώματος, 
καθώς και εκτός από λοσιόν για τα 
μαλλιά) 136,502 1,034 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 144,902 179,868 

2509' Κιμωλία 136,240 1,437,950 6910' 

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες 
νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες 
καθαριότητας (μπιντέδες), 
λεκάνες αποχωρητηρίων, 
καζανάκια, ουρητήρια και 
παρόμοια μόνιμα είδη 
υγιεινής, από κεραμευτικές 
ύλες (εκτός από 
σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, 
θήκες για οδοντόβουρτσες, ά 143,254 61,504 

3006' 

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα 
και προϊόντα που αναφέρονται 
στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 
3006.60.90 135,984 986 8434' 

Μηχανές αρμέγματος και 
άλλες μηχανές και συσκευές 
γαλακτοκομίας (εκτός από 
ψυκτικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις θερμικής 
επεξεργασίας, συσκευές για 
τον αποχωρισμό της κρέμας 
του γάλακτος, φυγόκεντρες 
μηχανές καθαρισμού, 
ηθμοπιεστήρια και άλλες 
διηθητικέ 142,423 2,854 

8538' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για συσκευές της κλάσης 135,426 11,793 99SS' λοιπά προίόντα 140,497 68,209 
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8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

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 134,729 77,671 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 131,168 30,970 

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 127,065 37,300 9030' 

Ταλαντοσκόπια, αναλυτές 
φάσματος και άλλα όργανα 
και συσκευές για τη μέτρηση 
ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών 
μεγεθών. Οργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή 
την ανίχνευση των 
ακτινοβολιών άλφα, βήτα, 
γάμα, Χ, των κοσμικών 
ακτινοβολιών ή άλλων 
ιονιζουσών ακ 130,336 65 

6108' 

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά 
μεσοφόρια, σλιπ και άλλες 
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές 
ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), 
ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια 
είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή 
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, 
φανελάκια, σ 124,952 2,190 9031' 

Όργανα, συσκευές και 
μηχανήματα μέτρησης ή 
ελέγχου, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90. Προβολείς 
πλάγιας όψης 128,688 668 

7113' 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, από 
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 
(εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 
100 ετών) 123,768 52 8479' 

Μηχανές, συσκευές και 
μηχανήματα με ιδιαίτερη 
λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 120,507 19,119 

5607' 

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά 
σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 123,740 28,754 3006' 

Φαρμακευτικά 
παρασκευάσματα και 
προϊόντα που αναφέρονται 
στις διακρίσεις 3006.10.10 
έως 3006.60.90 118,977 1,316 

9005' 

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, 
διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, 
αστρονομικές διόπτρες, οπτικά 
τηλεσκόπια και οι βάσεις αυτών. 
Αλλα αστρονομικά όργανα και οι 
βάσεις αυτών (εκτός από όργανα 
ραδιοαστρονομίας και άλλα 
όργανα και συσκευές που δεν 
κατονομάζοντ 123,525 193 1806' 

Σοκολάτα και άλλα 
παρασκευάσματα διατροφής 
που περιέχουν κακάο 118,782 32,900 

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 122,364 155,260 1901' 

Εκχυλίσματα βύνης, καθώς 
και παρασκευάσματα 
διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε 
είδους ή εκχυλίσματα βύνης, 
που δεν περιέχουν σκόνη 
κακάου ή περιέχουν σε 
αναλογία < 40% κατά βάρος 
υπολογιζόμενο με βάση την 
πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.· 
παρασκ 117,356 43,926 

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 90 121,512 460 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 116,313 16,701 

9505' 

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή 
άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα 
είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για 120,765 20,302 3404' 

Κεριά τεχνητά και κεριά 
παρασκευασμένα 116,186 56,952 
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αστεϊσμό, π.δ.κ.α. 

4805' 

Χαρτιά και χαρτόνια, για 
ανακύκλωση (απορρίμματα και 
αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 
7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που 
δεν έχουν υποστεί καμμιά άλλη 
κατεργασία εκτός από εκείνες που 
αναφέρονταισ 114,252 359,400 6806' 

Μαλλιά από σκουριές 
υψικαμίνων, μαλλιά από 
πετρώματα και παρόμοια 
ορυκτά μαλλιά. Εκτονωμένος 
βερμικουλίτης, εκτονωμένες 
άργιλοι, αφρός από σκουριές 
και παρόμοια εκτονωμένα 
ορυκτά προiόντα. Μείγματα 
και τεχνουργήματα από 
ορυκτές ύλες για 
θερμομονωτικέ 115,645 179,079 

7407' 
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη 
μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 112,297 26,651 9027' 

Όργανα και συσκευές για 
φυσικές ή χημικές αναλύσεις 
(π.χ. πολωσίμετρα, 
διαθλασίμετρα, 
φασματόμετρα και αναλυτές 
αερίων ή καπνού). Οργανα 
και συσκευές για τον 
προσδιορισμό του ιξώδους, 
του πορώδους, της 
διαστολής, της επιφανειακής 
τάσης ή παρομοίων χα 115,033 588 

5603' 

Υφάσματα μη υφασμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, 
π.δ.κ.α. 107,936 43,029 7309' 

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και 
παρόμοια δοχεία, από 
σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες 
παντός τύπου (εκτός των 
συμπιεσμένων ή 
υγροποιημένων αερίων), με 
χωρητικότητα > 300 l, χωρίς 
μηχανικές ή θερμοτεχνικές 
διατάξεις, έστω και με 
εσωτερική επένδυση ή 
θερμομόνωσ 114,377 12,424 

5608' 

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε 
τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται 
από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά 
σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την 
αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από 
υφαντικές ύλες (εκτός από δίχτυα 
και φιλέδες για τα μαλλιά του 
κεφαλιού, δίχτυα για τη 105,478 22,437 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) 113,806 10,371 

3816' 

Τσιμέντα, κονιάματα, 
σκυροδέματα και παρόμοιες 
πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από 
παρασκευάσματα με βάση το 
γραφίτη ή άλλο άνθρακα) 104,015 198,641 2509' Κιμωλία 112,937 1,298,300 

7216' 

Είδη με καθορισμένη μορφή από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, π.δ.κ.α. 103,291 152,710 6108' 

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, 
μισά μεσοφόρια, σλιπ και 
άλλες κιλότες, νυχτικά, 
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για 
το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες 
και σακάκια μπάνιου, ρόμπες 
δωματίου και παρόμοια είδη, 
πλεκτά, για γυναίκες ή 
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, 
φανελάκια, σ 112,361 1,857 

4911' 

Εντυπα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι εικόνες, 
εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 102,943 6,509 2006' 

Λαχανικά, φρούτα, καρποί, 
φλούδες φρούτων και άλλα 
μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
στραγγισμένα, με στιλπνή ή 
κρυσταλλική εμφάνιση 105,740 49,140 

7003' 

Υαλοπίνακες ή είδη καθορισμένης 
μορφής από χυτευτό ή ελατό 
γυαλί, είτε έχει απορροφητική, 
αντανακλαστική ή μη 
αντανακλαστική στρώση ή όχι, 
αλλά που δεν έχει υποστεί άλλη 
κατεργασία 100,913 28,757 8515' 

Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές για μαλακή 
συγκόλληση 
(κασσιτεροκόλληση), για 
σκληρή συγκόλληση 
(μπρουντζοκόλληση) ή για 
απλή αυτογενή συγκόλληση, 
συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που λειτουργούν με 
ηλεκτρικά θερμαινόμενο 
αέριο, με λέιζερ ή με άλλες δ 103,877 1,756 
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7005' 

Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο 
γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες 
από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και 
στις δύο πλευρές, είτε έχει 
απορροφητική, αντανακλαστική ή 
μη αντανακλαστική στρώση ή όχι, 
το οποίο όμως δεν έχει υποστεί 
άλλη 99,046 49,785 2930' Θειοενώσεις οργανικές 103,295 45,609 

7307' 

Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες 
σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή 
περιβλήματα), από σίδηρο ή 
χάλυβα 98,768 21,642 8413' 

Αντλίες για υγρά, έστω και με 
μετρική διάταξη (εκτός 
εκείνων που είναι από 
κεραμευτικές ύλες, καθώς και 
εκτός από ιατρικές αντλίες 
απορρόφησης εκκρίσεων ή 
ιατρικές αντλίες που φέρονται 
επί του σώματος ή είναι 
εμφυτευμένες σε αυτό). 
Ανυψωτές υγρών (εκ 101,977 8,730 

1904' 

Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη 
διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή 
προϊόντων δημητριακών, όπως 
π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-
φλέϊκς, καθώς και δημητριακά 
(εκτός από καλαμπόκι) σε 
κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή 
άλλων επεξεργασμένων κόκκων 
(εκτός από αλεύρ 98,200 27,288 8538' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για συσκευές της 
κλάσης 8535, 8536 ή 8537, 
π.δ.κ.α. 99,144 3,648 

3105' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που 
περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και 
κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από 
λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή 
φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή 
χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή 
καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, 
φυτικά, ορυκ 97,800 160,000 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. 97,566 27,514 

0407' 
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, 
νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 97,740 24,602 2827' 

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα 
και υδροξυχλωριούχα. 
Βρωμιούχα και 
οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και 
οξυϊωδιούχα 97,386 318,895 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 97,100 40,000 8526' 

Συσκευές ραδιοανίχνευσης 
και ραδιοβόλησης (ραντάρ), 
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας 
και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας 
και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 92,902 201 

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 96,652 8,066 3603' 

Θρυαλλίδες ασφαλείας. 
Πυραγωγά σχοινιά. 
Καψούλια, απλοί 
πυροκροτητές, είδη 
ανάφλεξης, ηλεκτρικοί 
πυροκροτητές (εκτός από 
πυροκροτητές χειροβομβίδων 
και κάλυκες, με ή χωρίς 
καψούλια) 90,000 13,800 

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 95,211 4,259 9021' 

Ορθοπεδικές συσκευές και 
άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, 
ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και 
οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και 
άλλες διατάξεις για τη 
θεραπεία καταγμάτων. 
Προθέσεις και άλλα είδη 
προθετικής. Συσκευές για τη 
διευκόλυνση της ακο 88,818 6,799 

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 91,786 23,183 8529' 

Μέρη που αναγνωρίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές εκπομπής και 
λήψης για τη 
ραδιοτηλεφωνία, τη 
ραδιοτηλεγραφία, τη 88,641 306 
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στερεών (έστω και υπό μορφή 
σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών. 
Μηχανές για τη συμπίεση ή 

ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, 
για τηλεοπτικές συσκευές 
λήψης (τηλεοπτικές κάμερες), 
για μαγνητοσκοπικές 
συσκευές λήψης ακίνητης ε 

6806' 

Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, 
μαλλιά από πετρώματα και 
παρόμοια ορυκτά μαλλιά. 
Εκτονωμένος βερμικουλίτης, 
εκτονωμένες άργιλοι, αφρός από 
σκουριές και παρόμοια 
εκτονωμένα ορυκτά προiόντα. 
Μείγματα και τεχνουργήματα από 
ορυκτές ύλες για θερμομονωτικέ 91,210 144,371 3304' 

Προϊόντα ομορφιάς ή 
φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του 
δέρματος (εκτός από τα 
φάρμακα), στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
αντιηλιακά παρασκευάσματα 
και τα παρασκευάσματα για 
το μαύρισμα. Παρασ 86,421 5,543 

7311' 

Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για 
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα 
αέρια (εκτός των 
εμπορευματοκιβωτίων containers 
που είναι ειδικά κατασκευασμένα 
ή προπαρασκευασμένα για μία ή 
περισσότερες μορφές μεταφοράς) 89,895 3,900 7307' 

Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και 
ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. 
καμπύλες ή περιβλήματα), 
από σίδηρο ή χάλυβα 85,747 19,109 

6206' 

Μπλούζες και μπλούζες-
πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή 
κορίτσια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από φανελάκια) 89,700 1,206 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. 85,212 1,193 

7217' 

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα, περιελιγμένα 
ακανόνιστα ή σε πηνία 88,993 101,366 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 84,391 3,632 

6910' 

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες 
νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες 
καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες 
αποχωρητηρίων, καζανάκια, 
ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα 
είδη υγιεινής, από κεραμευτικές 
ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, 
σπογγοθήκες, θήκες για 
οδοντόβουρτσες, ά 87,930 22,629 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 ή διηλεκτρική θέρ 83,029 10,660 

8422' 

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και 
συσκευές για τον καθαρισμό ή το 
στέγνωμα φιαλών ή άλλων 
δοχείων. Μηχανές και συσκευές 
για την πλήρωση, την πωμάτιση 
και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, 
σάκων ή άλλων δοχείων ή για την 
επικόλληση ετικετών σ'άυτά. 
Μηχανές και 87,547 490 8205' 

Εργαλεία (ό. συμπ. οι 
γυαλοκόπτες με διαμάντι), 
από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. 
Καμινέτα για συγκόλληση των 
μετάλλων με κασσίτερο ή 
χαλκό και παρόμοια είδη. 
Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι 
σφιγκτήρες και παρόμοια 
είδη, που δεν αποτελούν 
εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο 79,302 4,751 

6005' 

Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα 
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα 
που γίνονται σε μηχανές 
κατασκευής σειρητιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001  
μέχρι 6004 84,389 21,448 8537' 

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια 
χειρισμού, έδρανα, ερμάρια 
και άλλες βάσεις, που είναι 
εξοπλισμένες με δύο ή 
περισσότερες συσκευές των 
κλάσεων 8535 ή 8536, όπου 
περιλαμβάνονται και οι 
βάσεις που έχουν 
ενσωματωμένες όργανα ή 
συσκευές του κεφαλαίου 90, 
για τ 78,043 3,052 

3302' 

Μείγματα ευωδών ουσιών και 
μείγματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 83,012 37,260 3901' 

Πολυμερή του αιθυλενίου σε 
αρχικές μορφές 77,837 35,484 
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αλκοολούχα διαλύματα, με βάση 
μία ή περισσότερες από αυτές τις 
ουσίες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες 
στη βιομηχανία. Άλλα 
παρασκευάσματα που βασίζονται 
σε ευώδεις ο 

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) 81,694 47,287 4805' 

Χαρτιά και χαρτόνια, για 
ανακύκλωση (απορρίμματα 
και αποκόμματα), χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 
και 7β) του κεφαλαίου 48, 
που δεν έχουν υποστεί 
καμμιά άλλη κατεργασία 
εκτός από εκείνες που 
αναφέρονταισ 76,332 183,405 

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 78,141 436,650 2519' 

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό 
μαγνησίτης. Μαγνησία που 
αποκτήθηκε με τήξη με 
ηλεκτρισμό. Μαγνησία 
πυρωμένη αδρανής 
φρυγμένη, έστω και αν 
περιέχει ελάχιστες ποσότητες 
άλλων οξειδίων που 
προστέθηκαν πριν από τη 
φρύξη. Άλλο οξείδιο του 
μαγνησίου έστω και κα 75,298 230,320 

3806' 

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, 
καθώς και τα παράγωγά τους. 
Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και 
έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες 78,095 55,000 8301' 

Λουκέτα, κλειδαριές και 
σύρτες ασφαλείας (που 
λειτουργούν με κλειδί, με 
συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), 
από κοινά μέταλλα. Κλείστρα 
και συναρμογές κλείστρων, 
με κλειδαριά, από κοινά 
μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη 
αυτά, από κοινά μέταλλα 74,952 10,237 

9014' 

Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες 
ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και 
συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από 
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 76,671 2 4421' 

Τεχνουργήματα από ξύλο, 
π.δ.κ.α. 73,651 21,750 

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) 75,682 7,674 5603' 

Υφάσματα μη υφασμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, 
π.δ.κ.α. 71,816 25,328 

8212' 

Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές 
μηχανές και λεπίδες ξυριστικής 
μηχανής (ό. συμπ. οι ημιτελείς 
λεπίδες σε ταινίες), από κοινά 
μέταλλα 75,120 600 8531' 

Συσκευές ακουστικής ή 
οπτικής σηματοδότησης, 
ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα 
κουδουνιών, σειρήνες, 
πίνακες ενδείξεων, 
συναγερμοί για διάρρηξη, 
κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από 
εκείνες των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για 
αυτοκίνητα οχήματα και 
ποδήλατα ή σε δρόμ 71,807 3,224 

2105' 
Παγωτά, έστω και αν περιέχουν 
κακάο 74,614 11,579 3905' 

Πολυμερή του οξικού βινυλίου 
ή άλλων εστέρων του 
βινυλίου, σε αρχικές μορφές. 
Άλλα πολυμερή του βινυλίου 
σε αρχικές μορφές 71,520 24,140 

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 73,657 8,126 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 71,432 10,243 
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ξεκαλούπωμα, με βάση τα 
λιπαντικά καιπαρ 

μηχανικές ή θερμοτεχνικές 
διατάξεις, έστω και με 
εσωτερικήε 

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,  70,809 82,608 8512' 

Συσκευές φωτισμού και 
σηματοδότησης, ηλεκτρικές 
(εκτός από τους λαμπτήρες 
της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί 
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις 
αφαίρεσης του πάγου από τα 
τζάμια και διατάξεις κατά του 
θαμπώματος των τζαμιών, 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για αυτ 69,632 5,491 

9027' 

Όργανα και συσκευές για φυσικές 
ή χημικές αναλύσεις (π.χ. 
πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, 
φασματόμετρα και αναλυτές 
αερίων ή καπνού). Οργανα και 
συσκευές για τον προσδιορισμό 
του ιξώδους, του πορώδους, της 
διαστολής, της επιφανειακής 
τάσης ή παρομοίων χα 70,774 143 6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 68,621 5,651 

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 για 
αναπνευστική θερ 69,030 685 8543' 

Μηχανές και συσκευές με 
δική τους λειτουργία, 
ηλεκτρικές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 85 67,791 877 

4801' 

Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους 
ή σε φύλλα σύμφωνα με τη 
σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 
48 68,650 83,994 8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. 
διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, φις και 
πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων 
ντουί και κουτιά σύνδεσης), 
για τάση < 66,820 7,006 

8436' 

Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., 
για τη γεωργία, τη δασοκομία ή 
την κηπουρική, την πτηνοτροφία ή 
τη μελισσοκομία, ό. συμπ. οι 
συσκευές για τη βλάστηση των 
σπόρων με μηχανικές ή 
θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και 
οι εκκολαπτικές μηχανές και οι 
αναθρεπτ 67,122 8,472 2515' 

Μάρμαρα, τραβερτίνες, 
βελγικοί ασβεστόλιθοι και 
άλλοι ασβεστόλιθοι για 
πελέκημα ή χτίσιμο, 
φαινομενικής πυκνότητας >= 
2,5, και αλάβαστρο, έστω και 
χοντρικά κατεργασμένα ή 
απλά κομμένα, με πριόνι ή 
άλλο τρόπο, σε όγκους ή 
πλάκες σχήματος τετραγώνου 
ήο 66,730 83,425 

2519' 

Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό 
μαγνησίτης. Μαγνησία που 
αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. 
Μαγνησία πυρωμένη αδρανής 
φρυγμένη, έστω και αν περιέχει 
ελάχιστες ποσότητες άλλων 
οξειδίων που προστέθηκαν πριν 
από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του 
μαγνησίου έστω και κα 66,026 200,040 3403' 

Παρασκευάσματα λιπαντικά 
στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα λάδια κοπής, τα 
παρασκευάσματα για την 
απελευθέρωση του 
παξιμαδιού της βίδας, 
παρασκευάσματα 
αντισκωριακά ή 
αντιδιαβρωτικά και τα 
παρασκευάσματα για το 
ξεκαλούπωμα, με βάση τα 
λιπαντικά καιπαρ 64,899 5,847 

8205' 

Εργαλεία (ό. συμπ. οι 
γυαλοκόπτες με διαμάντι), από 
κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. Καμινέτα 
για συγκόλληση των μετάλλων με 
κασσίτερο ή χαλκό και παρόμοια 
είδη. Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι 
σφιγκτήρες και παρόμοια είδη, 
που δεν αποτελούν εξαρτήματα ή 
μέρη εργαλειο 65,672 7,626 6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ- 
κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. 
συμπ. τα παντελόνια μέχρι το 
γόνατο και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για 
γυναίκες ή κορί 64,634 953 
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4821' 
Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή 
χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 64,321 16,170 7216' 

Είδη με καθορισμένη μορφή 
από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα, π.δ.κ.α. 63,769 97,790 

4420' 

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες 
και ξυλεία με κολλημένα 
διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά 
κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και 
θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά 
και παρόμοια τεχνουργήματα, από 
ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη 
στολισμού, από ξύλο. Είδη 
επιπλώσεως α 63,183 3,864 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 63,365 30,423 

6803' 

Σχιστόλιθος φυσικός, 
κατεργασμένος και τεχνουργήματα 
από φυσικό ή συσσωματωμένο 
σχιστόλιθο (εκτός από κόκκους, 
μικρά θραύσματα και σκόνες από 
σχιστόλιθο, πέτρες για μωσαiκά 
και παρόμοια είδη, κοντύλια για 
πλάκες, έτοιμες πλάκες από 
σχιστόλιθο και πλά 62,336 162,010 3305' 

Παρασκευάσματα για τα 
μαλλιά 63,137 20,484 

9032' 

Όργανα και συσκευές ρύθμισης 
(εκτός από τις βαλβίδες της 
κλάσης 8481) 62,089 544 8306' 

Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ 
και παρόμοια είδη, μη 
ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα 
(εκτός από μουσικά όργανα). 
Αλγαματίδια και άλλα είδη 
διακόσμησης, από κοινά 
μέταλλα (εκτός από έργα 
τέχνης, αντικείμενα συλλογών 
ή αρχαιότητες). Κορνίζες για 
φωτογραφίες, 62,621 2,151 

7310' 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, 
μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για 
ύλες παντός τύπου (εκτός των 
συμπιεσμένων ή υγροποιημένων 
αερίων), με χωρητικότητα <= 300 l, 
χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνικές 
διατάξεις, έστω και με εσωτερικήε 58,245 8,396 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 61,670 275 

8413' 

Αντλίες για υγρά, έστω και με 
μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που 
είναι από κεραμευτικές ύλες, 
καθώς και εκτός από ιατρικές 
αντλίες απορρόφησης εκκρίσεων ή 
ιατρικές αντλίες που φέρονται επί 
του σώματος ή είναι εμφυτευμένες 
σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ 57,977 4,831 8501' 

Ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από 
τα συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 59,615 5,166 

8512' 

Συσκευές φωτισμού και 
σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός 
από τους λαμπτήρες της κλάσης 
8539), ηλεκτρικοί 
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις 
αφαίρεσης του πάγου από τα 
τζάμια και διατάξεις κατά του 
θαμπώματος των τζαμιών, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για 
αυτ 57,290 4,471 9702' 

Πρωτότυπα έργα 
χαλκογραφίας, χαρακτικής 
και λιθογραφίας 58,161 1,780 

8301' 

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες 
ασφαλείας (που λειτουργούν με 
κλειδί, με συνδυασμό ή με 
ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. 
Κλείστρα και συναρμογές 
κλείστρων, με κλειδαριά, από 
κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη 
αυτά, από κοινά μέταλλα 57,002 5,919 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 57,015 162,800 

8501' 

Ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα 
συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος) 55,109 539 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 53,589 16,155 
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μαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα 
για τη 

8454' 

Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, 
μήτρες για τη χύτευση 
πλινθωμάτων, χελωνών ή 
παρομοίων μορφών, καθώς και 
μηχανές χύτευσης για χυτήρια, 
χαλυβουργεία ή άλλες 
μεταλλουργικές επιχειρήσεις 
(εκτός από πιεστήρια για σκόνες 
μετάλλων) 54,950 27,950 6005' 

Υφάσματα πλεκτά στημονιού 
(στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα που γίνονται σε 
μηχανές κατασκευής 
σειρητιών), άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 6001  
μέχρι 6004 53,103 16,304 

7222' 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη 
μορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, 
π.δ.κ.α. 51,387 52,650 3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, 
που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανικ 52,390 1,709 

2932' 
Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με 
ετεροάτομοα οξυγόνου 51,259 140 6913' 

Αγαλματίδια και άλλα 
αντικείμενα διακόσμησης, 
από κεραμευτικές ύλες, 
π.δ.κ.α. 52,236 1,772 

8543' 

Μηχανές και συσκευές με δική 
τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 85 51,030 445 4801' 

Χαρτί εφημερίδων, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 
ή 7β) του κεφαλαίου 48 51,664 62,034 

7314' 

Υφάσματα (ό. συμπ. τα ατέρμονα 
υφάσματα), πλέγματα και 
διχτυωτά, από σύρματα από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός των 
υφασμάτων από μεταλλικά νήματα 
των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για ενδύματα, υφάσματα 
επιπλώσεων ή για παρόμοιες 
χρήσεις). Φύλλα και ταινίες αν 51,020 38,838 6911' 

Επιτραπέζια σκεύη και άλλα 
είδη οικιακής χρήσης, 
υγιεινής και ευπρεπισμού, 
από πορσελάνη (εκτός από 
μπανιέρες, μπιντέδες, 
νεροχύτες και παρόμοια 
μόνιμα είδη υγιεινής, 
αγαλματίδια και άλλα 
αντικείμενα διακόσμησης, 
στάμνες, νταμιτζάνες και 
παρόμοια δοχ 50,561 12,776 

3809' 

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το 
τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών 
και άλλα προϊόντα και 
παρασκευάσματα, π.χ. είδη για 
κολλάρισμα παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται 
στηνκ 51,005 93,524 3303' 

Αρώματα και κολώνιες (εκτός 
από λοσιόν ξυρίσματος 
λοσιόν after shave και 
αποσμητικά σώματος, καθώς 
και εκτός από λοσιόν για τα 
μαλλιά) 49,103 293 

8443' 

Μηχανές και συσκευές 
εκτύπωσης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με 
εκτόξευση μελάνης (εκτός από 
πολυγράφους εκτογραφικού τύπου 
ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης 
διευθύνσεων και άλλες 
εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των 
κλάσεων 8469έ 50,741 615 6807' 

Τεχνουργήματα από άσφαλτο 
ή από παρόμοιες ύλες (π.χ. 
πίσσα πετρελαίου, 
σκληρόπισσα) 48,502 122,153 

9031' 

Όργανα, συσκευές και 
μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας 
όψης 50,731 134 2932' 

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο 
με ετεροάτομοα οξυγόνου 47,948 92 

3104' 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 
καλιούχα (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε 
συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 
10 kg) 49,360 96,000 8487' 

Μέρη μηχανών ή συσκευών, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν 
ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με 
ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις 47,897 4,106 
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πηνίων, επαφές, ούτε άλλα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

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 49,082 8,595 4810' 

Χαρτί και χαρτόνια 
επιχρισμένα με καολίνη ή με 
άλλες ανόργανες ουσίες στη 
μία ή και στις δύο επιφάνειες, 
με ή χωρίς συνδετικά, έστω 
και χρωματισμένα στην 
επιφάνεια, διακοσμημένα 
στην επιφάνεια ή τυπωμένα, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείω 46,523 97,303 

8450' 

Μηχανές για το πλύσιμο των 
ρούχων, έστω και με διάταξη 
στεγνώματος                                    
ξη στεγνώματος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 48,452 5,265 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 45,564 224 

9020' 

Αναπνευστικές συσκευές και 
μάσκες αερίου (εκτός από 
προστατευτικές μάσκες χωρίς 
μηχανικά μέρη και χωρίς κινητό 
στοιχείο φιλτραρίσματος, καθώς 
και εκτός από αναπνευστικές 
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή 
και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θεραπεία) 47,066 1,285 7311' 

Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, 
για συμπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια (εκτός 
των εμπορευματοκιβωτίων 
containers που είναι ειδικά 
κατασκευασμένα ή 
προπαρασκευασμένα για μία 
ή περισσότερες μορφές 
μεταφοράς) 45,420 6,010 

2827' 

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και 
υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και 
οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και 
οξυϊωδιούχα 45,127 133,831 0305' 

Ψάρια, κατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή 
σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα 
για τη διατροφή του 
ανθρώπου, καπνιστά, έστω 
και ψημένα πριν ή κατά τη 
διάρκεια του καπνίσματος. 
Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβ 44,160 6,490 

8466' 

Μηχανές και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για τις 
εργαλειομηχανές των κλάσεων 
8456 έως 8465, ό. συμπ. οι 
διατάξεις που συγκρατούν τα προς 
επεξεργασία τεμάχια και τα 
εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής 
αυτόματης ελευθ 44,505 1,370 8462' 

Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι 
πρέσες) για την απλή 
σφυρηλάτηση, τη 
σφυρηλάτηση με αποτύπωση 
σε μήτρα ή το σφυροκόπημα 
των μετάλλων. 
Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι 
πρέσες) για την κάμψη, τη 
λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το 
ψαλίδισμα, τη διάτρηση με 
πίεση ή το ρο 44,100 11,000 

4001' 

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, 
γουταπέρκα, guayule, chicle και 
ανάλογες φυσικές γόμες, σε 
αρχικές μορφές ή σε πλάκες, 
φύλλα ή ταινίες 44,496 8,646 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 43,728 40,000 

8537' 

Πίνακες, πλάκες, αναλόγια 
χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και 
άλλες βάσεις, που είναι 
εξοπλισμένες με δύο ή 
περισσότερες συσκευές των 
κλάσεων 8535 ή 8536, όπου 
περιλαμβάνονται και οι βάσεις 
που έχουν ενσωματωμένες όργανα 
ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για 
τ 42,689 80 1006' Ρύζι 42,970 74,600 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια 42,507 11,792 5903' Υφάσματα εμποτισμένα, 40,794 12,176 



 

117 

 

έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά 
φύλλα (εκτός από περιοδικές 
εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη 
διαφήμιση) 

επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 
με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από 
πλαστική ύλη (εκτός των 
φύλλων των υφασμένων για 
επίσωτρα με πεπιεσμένο 
αέρα, που λαμβάνονται από 
νήματα υψηλής αντοχής από 
νάυλον ή από άλλα 
πολυαμίδια, πολυ 

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 42,016 4,106 6106' 

Μπλούζες και μπλούζες-
πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, 
για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
από τι-σερτ και φανελάκια) 40,702 727 

2835' 

Φωσφινικά υποφωσφορώδη, 
φωσφονικά φωσφορώδη, 
φωσφορικά και πολυφωσφορικά 41,479 20,900 8443' 

Μηχανές και συσκευές 
εκτύπωσης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με 
εκτόξευση μελάνης (εκτός από 
πολυγράφους εκτογραφικού 
τύπου ή μεμβρανών, μηχανές 
εκτύπωσης διευθύνσεων και 
άλλες εκτυπωτικές μηχανές 
γραφείου των κλάσεων 8469έ 39,492 1,538 

9202' 

Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, 
βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων 
που έχουν κλίμακα πλήκτρων) 41,419 395 4821' 

Ετικέτες κάθε είδους, από 
χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή 
μη 39,483 8,714 

6204' 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο και 
παρόμοια παντελόνια), φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια 
κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί 40,837 451 8205' 

Εργαλεία (ό. συμπ. οι 
γυαλοκόπτες με διαμάντι), 
από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. 
Καμινέτα για συγκόλληση των 
μετάλλων με κασσίτερο ή 
χαλκό και παρόμοια είδη. 
Μέγγενες, ρυθμιζόμενοι 
σφιγκτήρες και παρόμοια 
είδη, που δεν αποτελούν 
εξαρτήματα ή μέρη εργαλειο 39,469 3,211 

6907' 

Πλακάκια και πλάκες για 
επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από 
κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, 
καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, 
κύβοι και παρόμοια είδη για 
μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, 
έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός 
εκείνων που είναι από πυριτικές 
σκόνες 39,253 23,020 9603' 

Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα 
(ό. συμπ. εκείνα που 
αποτελούν μέρη μηχανών, 
συσκευών ή οχημάτων), 
μηχανικές σκούπες για χρήση 
με το χέρι, χωρίς κινητήρα, 
σφουγγαρόπανα και 
ξεσκονιστήρια από φτερά. 
Κεφαλές πινέλων. Βύσματα 
και κύλινδροι για βάψιμο. 
Καθαρ 39,332 15,694 

2522' 

Ασβέστης μη σβησμένος, 
ασβέστης σβησμένος και 
ασβέστης υδραυλικός (εκτός από 
καθαρό οξείδιο και υδροξείδιο του 
ασβεστίου) 39,108 530,460 9005' 

Διόπτρες με δύο οπτικά 
πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό 
πεδίο, αστρονομικές 
διόπτρες, οπτικά τηλεσκόπια 
και οι βάσεις αυτών. Αλλα 
αστρονομικά όργανα και οι 
βάσεις αυτών (εκτός από 
όργανα ραδιοαστρονομίας 
και άλλα όργανα και 
συσκευές που δεν 
κατονομάζοντ 38,916 70 

9026' 

Όργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθμης, της πίεσης 
ή των άλλων μεταβλητών μεγεθών 
των υγρών ή των αερίων, π.χ. 
μετρητές παροχής, δείκτες 
στάθμης υγρών ή αερίων, 
μανόμετρα, μετρητές θερμότητας 
(εκτός από όργανα και συ 39,011 211 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 38,529 720 

8509' 

Οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρομηχανικές, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 38,325 2,241 4407' 

Ξυλεία πριονισμένη ή 
πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή 38,379 59,710 
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ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με 
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με 
δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 
mm 

6905' 

Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, 
αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές 
διακοσμήσεις και άλλα 
κεραμευτικά είδη για την 
οικοδομική (εκτός εκείνων που 
είναι από πυριτικές σκόνες 
απολιθωμάτων ή από παρόμοιες 
πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων 
κεραμευτικών ειδών για την ο 36,682 352,247 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,  36,910 33,149 

7318' 

Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια 
(παξιμάδια), καρφιά μακριά με 
σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα 
με σπείρωμα, καζανόκαρφα 
(πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, 
ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και 
οι ασφαλειοδακτύλιοι) και 
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από 36,645 5,428 4813' 

Τσιγαρόχαρτο, έστω και 
κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη 
ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 35,992 1,149 

4407' 

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη 
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με δακτυλικό αρμό, 
πάχους > 6 mm 36,333 49,650 6805' 

Λειαντικές ύλες, φυσικές ή 
τεχνητές, σε σκόνη ή σε 
κόκκους, προσαρμοσμένες 
πάνω σε υπόθεμα από 
υφαντικές ύλες, χαρτί, 
χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω 
και κομμένες, ραμμένες ή 
αλλιώς συναρμολογημένες 35,795 1,479 

8529' 

Μέρη που αναγνωρίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές εκπομπής και λήψης για 
τη ραδιοτηλεφωνία, τη 
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή 
την τηλεόραση, για τηλεοπτικές 
συσκευές λήψης (τηλεοπτικές 
κάμερες), για μαγνητοσκοπικές 
συσκευές λήψης ακίνητης ε 36,298 606 8518' 

Μικρόφωνα και τα 
υποστηρίγματα αυτών (εκτός 
των ασυρμάτων με 
ενσωματωμένο πομπό). 
Μεγάφωνα, έστω και σε 
προστατευτικό περίβλημα. 
Ακουστικά, έστω και 
συνδυασμένα με μικρόφωνο 
(εκτός από τηλεφωνικές 
συσκευές, συσκευές 
διευκόλυνσης της ακοής των 
βαρυκόω 35,036 703 

6114' 

Ειδικά ενδύματα για 
επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες 
χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά 
υφάσματα 36,178 589 9001' 

Ίνες οπτικές και δέσμες 
οπτικών ινών. Καλώδια από 
οπτικές ίνες (εκτός εκείνων 
της κλάσης 8544 που 
αποτελούνται από ίνες 
επενδυμένες η καθεμία 
χωριστά). Υλες πόλωσης σε 
φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. 
συμπ. οι φακοί επαφής), 
πρίσματα, καθρέπτες και 
άλλα στο 34,531 106 

9603' 

Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. 
συμπ. εκείνα που αποτελούν μέρη 
μηχανών, συσκευών ή οχημάτων), 
μηχανικές σκούπες για χρήση με 
το χέρι, χωρίς κινητήρα, 
σφουγγαρόπανα και 
ξεσκονιστήρια από φτερά. 
Κεφαλές πινέλων. Βύσματα και 
κύλινδροι για βάψιμο. Καθαρ 35,892 11,421 3811' 

Αντικροτικά, ανασχετικά της 
οξείδωσης, προσθετικά 
εξουδετέρωσης καταλοίπων, 
βελτιωτικά του ιξώδους των 
λιπαντικών λαδιών, 
προσθετικά κατά της 
διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασμένα 
προσθετικά για ορυκτά λάδια, 
στα οποία περιλαμβάνεται 
και η βενζίνη, ή για 34,289 9,370 

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). 35,563 72 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, 34,274 740 
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Δίοδοι εκπομπής φωτός. Δεμέν για φωτογραφικές και για 
κινηματογραφικές μηχανές, 
για μουσικά 

4202' 

Μπαούλα, βαλίτσες και 
βαλιτσάκια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού 
και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι 
χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για 
ματογυάλια, για κυάλια, για 
φωτογραφικές και για 
κινηματογραφικές μηχανές, για 
μουσικά 35,428 2,545 3806' 

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, 
καθώς και τα παράγωγά τους. 
Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και 
έλαια κολοφωνίου. Γόμες 
λιωμένες 34,256 20,285 

2714' 

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. 
Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. 
Ασφαλτίτες και πετρώματα 
ασφαλτούχα 35,141 52,248 9014' 

Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες 
ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα 
και συσκευές ναυσιπλοίας 
(εκτός από συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας) 34,249 543 

8534' Κυκλώματα τυπωμένα 34,650 22 8502' 

Συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και 
ηλεκτρικοί περιστροφικοί 
μετατροπείς 33,406 1,196 

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 33,780 184,800 7318' 

Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια 
(παξιμάδια), καρφιά μακριά 
με σπείρωμα (στριφόνια), 
άγκιστρα με σπείρωμα, 
καζανόκαρφα (πριτσίνια), 
κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. 
συμπ. τα γκρόβερ και οι 
ασφαλειοδακτύλιοι) και 
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από 33,169 6,285 

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) 32,664 6 9202' 

Εγχορδα όργανα, π.χ. 
κιθάρες, βιολιά και άρπες 
(εκτός εκείνων που έχουν 
κλίμακα πλήκτρων) 31,858 314 

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) 32,616 45,096 6114' 

Ειδικά ενδύματα για 
επαγγελματικές, αθλητικές ή 
άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από 
πλεκτά υφάσματα 31,747 375 

6913' 

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα 
διακόσμησης, από κεραμευτικές 
ύλες, π.δ.κ.α. 31,977 1,111 8504' 

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, 
ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. 
ανορθωτές) καθώς και πηνία 
επαγωγικής αντίδρασης και 
άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη 
τους 31,672 8,422 

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) 31,752 149,690 8466' 

Μηχανές και εξαρτήματα που 
αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις εργαλειομηχανές 
των κλάσεων 8456 έως 8465, 
ό. συμπ. οι διατάξεις που 
συγκρατούν τα προς 
επεξεργασία τεμάχια και τα 
εργαλεία, οι κεφαλές 
ελικοτομής αυτόματης ελευθ 31,444 30,557 

7305' 

Σωλήνες, κυκλικής διατομής και 
εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, 
που παράγονται από πλατέα 
προϊόντα έλασης από σίδηρο ή 
χάλυβα (π.χ. συγκολλημένοι ή 
καρφωμένοι)                                           
> 406,4 mm, που παράγονται από 
πλατέα προϊόντα έ 31,187 39,100 2106' 

Παρασκευάσματα διατροφής 
π.δ.κ.α. 31,352 17,442 

9001' 

Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών 
ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες 
(εκτός εκείνων της κλάσης 8544 
που αποτελούνται από ίνες 30,412 137 7317' 

Περόνες, καρφιά, πινέζες, 
συνδετήρες μυτεροί, 
συνδετήρες κυματοειδείς ή 
λοξότμητοι (εκτός των 31,068 41,355 
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επενδυμένες η καθεμία χωριστά). 
Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. 
Φακοί (ό. συμπ. οι φακοί επαφής), 
πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο 

συνδετήρων της κλάσης 
8305) και παρόμοια είδη, από 
σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με 
κεφάλι από άλλες ύλες, εκτός 
εκείνων που έχουν κεφάλι 
από χαλκό 

8546' 

Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, από ύλες παντός τύπου 
(εκτός από μονωτικά τεμάχια) 30,347 245 4901' 

Βιβλία, φυλλάδια και 
παρόμοια έντυπα, έστω και 
σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός 
από περιοδικές εκδόσεις και 
εκδόσεις που αποβλέπουν 
κυρίως στη διαφήμιση) 30,964 2,013 

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 29,938 913 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) 30,905 45,873 

0511' 

Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, 
π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων 
των ειδών, ακατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου 28,538 326 2002' 

Ντομάτες παρασκευασμένες 
ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή 
οξικό οξύ 30,694 7,934 

5903' 

Υφάσματα εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με 
πλαστική ύλη ή με απανωτές 
στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός 
των φύλλων των υφασμένων για 
επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, 
που λαμβάνονται από νήματα 
υψηλής αντοχής από νάυλον ή 
από άλλα πολυαμίδια, πολυ 27,681 5,900 7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 30,256 72 

8526' 

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και 
ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και 
συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 27,675 341 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 29,892 109,010 

7317' 

Περόνες, καρφιά, πινέζες, 
συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες 
κυματοειδείς ή λοξότμητοι (εκτός 
των συνδετήρων της κλάσης 8305) 
και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα, έστω και με κεφάλι από 
άλλες ύλες, εκτός εκείνων που 
έχουν κεφάλι από χαλκό 27,601 38,172 7314' 

Υφάσματα (ό. συμπ. τα 
ατέρμονα υφάσματα), 
πλέγματα και διχτυωτά, από 
σύρματα από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός των 
υφασμάτων από μεταλλικά 
νήματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για 
ενδύματα, υφάσματα 
επιπλώσεων ή για παρόμοιες 
χρήσεις). Φύλλα και ταινίες 
αν 29,787 16,898 

6902' 

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και 
παρόμοια κεραμευτικά είδη για την 
οικοδομική, πυρίμαχα (εκτός 
εκείνων που είναι από πυριτικές 
σκόνες απολιθωμάτων ή από 
παρόμοιες πυριτικές γαίες) 25,150 91,012 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 γηπ 29,610 1,750 

7019' 

Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο 
υαλοβάμβακας) και 
τεχνουργήματα από αυτές (εκτός 
από ορυκτά μαλλιά και 
τεχνουργήματα από αυτά, οπτικές 
ίνες, δέσμες ινών ή καλώδια, 
ηλεκτρικοί μονωτήρες ή μονωτικά 
τεμάχια, βούρτσες και πινέλα από 
ίνες από γυαλί και περούκε 23,995 4,049 7323' 

Είδη οικιακής χρήσης ή 
οικιακής οικονομίας και μέρη 
αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα: 
Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα. 
Σπόγγοι, πατσαβούρες, 
γάντια και παρόμοια είδη για 
τον καθαρισμό, τη στίλβωση 
και παρόμοιες χρήσεις, από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
μπιτόνια, κ 28,844 17,725 

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή 23,155 9,439 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. 28,692 1,336 
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διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό 
οξύ 

συμπ. τα αχνάρια για την 
κατασκευή ενδυμάτων 
(πατρόν), π.δ.κ.α. 

7905' 
Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από 
ψευδάργυρο 23,117 5,801 9026' 

Όργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθμης, της 
πίεσης ή των άλλων 
μεταβλητών μεγεθών των 
υγρών ή των αερίων, π.χ. 
μετρητές παροχής, δείκτες 
στάθμης υγρών ή αερίων, 
μανόμετρα, μετρητές 
θερμότητας (εκτός από 
όργανα και συ 28,476 151 

6307' 

Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. 
συμπ. τα αχνάρια για την 
κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), 
π.δ.κ.α. 21,826 1,300 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 27,852 1,761 

8306' 

Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και 
παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από 
κοινά μέταλλα (εκτός από μουσικά 
όργανα). Αλγαματίδια και άλλα 
είδη διακόσμησης, από κοινά 
μέταλλα (εκτός από έργα τέχνης, 
αντικείμενα συλλογών ή 
αρχαιότητες). Κορνίζες για 
φωτογραφίες, 21,527 876 6109' 

Τι-σερτ και φανελάκια, 
πλεκτά 27,123 610 

3820' 

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και 
υγρά παρασκευασμένα για την 
αφαίρεση του πάγου (εκτός από 
παρασκευασμένα προσθετικά για 
ορυκτά λάδια ή άλλα υγρά που 
χρησιμοποιούνται για τους ίδιους 
σκοπούς με τα ορυκτά λάδια) 21,504 10,059 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 26,675 1,356 

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 21,369 61,050 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 26,620 158,400 

5901' 

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή 
με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τη 
βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόμοιες 
χρήσεις. Υφάσματα για 
ιχνογράφηση ή διαφανή για το 
σχέδιο. Υφάσματα 
παρασκευασμένα για τη 
ζωγραφική. Υφάσμ 20,882 1,937 8536' 

Συσκευές ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη διακοπή, την 
προστασία ή τη σύνδεση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. 
διακόπτες, ηλεκτρονόμοι, 
ασφάλειες, αντιστάσεις στα 
κύματα ηλεκτρισμού, φις και 
πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων 
ντουί και κουτιά σύνδεσης), 
για τάση < 25,116 271 

6805' 

Λειαντικές ύλες, φυσικές ή 
τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, 
προσαρμοσμένες πάνω σε 
υπόθεμα από υφαντικές ύλες, 
χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω 
και κομμένες, ραμμένες ή αλλιώς 
συναρμολογημένες 20,269 1,172 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 
(εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε 
δισκία ή π 24,940 1,151 

8480' 

Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες 
υποστήριξης για καλούπια. 
Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για 
μέταλλα (άλλα από εκείνα για τη 
χύτευση χελωνών, πλινθωμάτων ή 20,000 125 8541' 

Δίοδοι, τρανζίστορ και 
παρόμοιες διατάξεις με 
ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 
διατάξεις με ημιαγωγό, ό. 
συμπ. τα φωτοστοιχεία έστω 23,235 21 
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παρομοίων μορφών), μεταλλικά 
καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, 
καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 
(εκτός εκείνων που 

και συναρμολογημένα σε 
αυτοτελείς μονάδες ή με 
μορφή πίνακα (εκτός από 
φωτοβολταϊκές γεννήτριες). 
Δίοδοι εκπομπής φωτός. 
Δεμέν 

9702' 
Πρωτότυπα έργα χαλκογραφίας, 
χαρακτικής και λιθογραφίας 19,571 565 4822' 

Πηνία, καρούλια κάθε είδους 
και παρόμοια υποθέματα από 
χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, 
έστω και διάτρητα ή 
σκληρυμένα 22,484 17,606 

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 
αρωματοποι α,τ 19,301 911 7019' 

Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο 
υαλοβάμβακας) και 
τεχνουργήματα από αυτές 
(εκτός από ορυκτά μαλλιά και 
τεχνουργήματα από αυτά, 
οπτικές ίνες, δέσμες ινών ή 
καλώδια, ηλεκτρικοί 
μονωτήρες ή μονωτικά 
τεμάχια, βούρτσες και πινέλα 
από ίνες από γυαλί και 
περούκε 22,415 4,055 

3905' 

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή 
άλλων εστέρων του βινυλίου, σε 
αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή 
του βινυλίου σε αρχικές μορφές 18,700 6,502 4303' 

Ενδύματα, εξαρτήματα της 
ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα (εκτός από 
γάντια που φέρουν 
ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρματα και δέρμα, 
υποδήματα και καλύμματα 
κεφαλής και μέρη αυτών, 
καθώς και εκτός από είδη του 
κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια 
για παιδι 22,165 8 

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 ( 18,549 80,046 8506' 

Ηλεκτρικά πρωτογενή 
στοιχεία και συστοιχίες 
(μπαταρίες) (εκτός των 
μεταχειρισμένων). Μέρη τους 21,671 360 

0803' 

Μπανάνες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και μπανάνες 
του είδους των Αντιλλών, νωπές ή 
ξερές 18,360 20,520 8509' 

Οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρομηχανικές, με 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό 
κινητήρα 21,602 1,328 

5806' 

Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές 
ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες 
χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 18,346 3,410 9025' 

Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, 
μετρητές οξύτητας) και 
παρόμοια επιπλέοντα 
όργανα, θερμόμετρα, 
πυρόμετρα, βαρόμετρα, 
υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, 
έστω και με διάταξη 
καταγραφής της ένδειξης, 
ακόμα και συνδυασμένα 
μεταξύ τους 21,325 14 

3215' 

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια 
γραφής ή σχεδίασης και άλλα 
μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα 
ή σε στερεές μορφές 18,294 110 8408' 

Εμβολοφόροι κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, με 
αυτανάφλεξη (κινητήρες 
ντήζελ ή ημι- ντήζελ)              
εξη κινητήρες ντήζελ ή ημι- 
ντήζελ 21,112 6,560 

7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 17,639 34 3307' 

Παρασκευάσματα για πριν το 
ξύρισμα, για το ξύρισμα και 
για μετά το ξύρισμα, 
αποσμητικά σώματος, 
παρασκευάσματα για λουτρά, 
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα 
αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού 
παρασκευασμένα και άλλα 
καλλυντικά 
παρασκευάσματα, που δεν 
κατονομάζοντ 20,894 690 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, 17,590 64 4419' Είδη από ξύλο για το τραπέζι 20,750 1,901 
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από ύλες παντός τύπου ή την κουζίνα (εκτός από είδη 
επιπλώσεως, είδη στολισμού, 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας, 
μέρη για είδη από ξύλο για το 
τραπέζι ή την κουζίνα, 
ψήκτρες, σκούπες και 
κόσκινα χειρός) 

6211' 

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), 
κουστούμια και σύνολα του σκι, 
μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και 
άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των 
πλεκτών) 16,898 218 3306' 

Παρασκευάσματα για την 
υγιεινή του στόματος και των 
δοντιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι 
σκόνες και κρέμες για τη 
διευκόλυνση της στερέωσης 
των οδοντοστοιχιών. Νήματα 
που χρησιμοποιούνται για 
τον καθαρισμό των 
μεσοδοντίων διαστημάτων 
(οδοντικά ν 20,744 7,533 

9305' 

Μέρη και εξαρτήματα για όπλα και 
παρόμοια είδη των κλάσεων 9301 
έως 9304, π.δ.κ.α. 16,809 200 3909' 

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες 
φαινολικές και 
πολυουρεθάνες, σε αρχικές 
μορφές 20,509 9,164 

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 16,421 1,929 3915' 

Απορρίμματα, ξέσματα και 
θραύσματα, από πλαστικές 
ύλες 19,745 83,890 

0709' 

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, 
ντομάτες, λαχανικά του γένους 
Allium, προϊόντα του γένους 
Brassica, μαρούλια του είδους 
Lactuca sativa και του γένους 
Cichorium, καρότα, γογγύλια, 
κοκκινογούλια για σαλάτα, 
λαγόχορτο (σκου 16,151 11,739 3406' 

Κεριά, αλειμματοκέρια 
(ξιγκοκέρια), λαμπάδες και 
παρόμοια είδη 19,560 16,155 

9205' 

Πνευστά μουσικά όργανα, π.χ. 
κλαρινέτα, τρομπέτες και γκάιντες 
(εκτός από εκκλησιαστικά όργανα) 15,950 2 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 18,501 2,984 

2508' 

Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, 
σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. 
Μουλλίτης. Χώματα που 
παίρνονται ύστερα από άλεσμα 
των θραυσμάτων των ψημένων 
πυρίμαχων πλίνθων ή των 
ψημένων μειγμάτων αργίλου και 
άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς 
και όσα αποτελούνται απ 15,880 54,267 8436' 

Μηχανές και συσκευές, 
π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη 
δασοκομία ή την κηπουρική, 
την πτηνοτροφία ή τη 
μελισσοκομία, ό. συμπ. οι 
συσκευές για τη βλάστηση 
των σπόρων με μηχανικές ή 
θερμοτεχνικές διατάξεις, 
καθώς και οι εκκολαπτικές 
μηχανές και οι αναθρεπτ 18,471 6,215 

6106' 

Μπλούζες και μπλούζες-
πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-
σερτ και φανελάκια) 15,572 598 2007' 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων, 
που παίρνονται από 
βράσιμο, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 18,198 39,480 

4822' 

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και 
παρόμοια υποθέματα από 
χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω 
και διάτρητα ή σκληρυμένα 15,097 11,839 7610' 

Κατασκευές και μέρη 
κατασκευών (π.χ. γέφυρες και 
τμήματα γεφυρών, πύργοι, 
πυλώνες, στύλοι, κολόνες, 
ικριώματα, στέγες, ζευκτά 
στέγης, πύλες, πόρτες, 
παράθυρα, καθώς και τα 
πλαίσια και οι περικαλύψεις 
αυτών, κατώφλια, 
κιγκλιδώματα), από αργίλιο 
(εκτός 17,503 2,900 
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6813' 

Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. 
πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, 
τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, 
πέδιλα), για φρένα, συμπλέκτες 
(αμπραγιάζ) και παρόμοια 
όργανα, με βάση τον αμίαντο, 
άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, 
έστω και συνδυασμένα με 
υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ 13,488 5,695 9032' 

Όργανα και συσκευές 
ρύθμισης (εκτός από τις 
βαλβίδες της κλάσης 8481) 17,394 232 

8483' 

Άξονες μετάδοσης της κίνησης 
(συμπεριλαμβανομένων και των 
εκκεντροφόρων και των 
στροφαλοφόρων αξόνων) και 
στρόφαλοι. Περικαλύμματα 
εδράνων με ενσωματωμένα 
κυλινδικά έδρανα κύλισης, 
περικαλύμματα εδράνων και 
χιτώνια τριβέα, για μηχανές. 
Mηχανισμοί μετ 12,847 106 1002' Σίκαλη 17,273 47,970 

2931' 

Αμιγείς οργανικές-ανόργανες 
ενώσεις καθορισμένης χημικής 
σύστασης, π.δ.κ.α. 12,750 670 9033' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μηχανήματα, συσκευές, 
όργανα ή άλλα είδη του 
κεφαλαίου 90, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90 15,561 56 

8504' 

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, 
ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. 
ανορθωτές) καθώς και πηνία 
επαγωγικής αντίδρασης και άλλα 
πηνία επαγωγής. Μέρη τους 12,702 275 2508' 

Άργιλοι, ανδαλουσίτης, 
κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω 
και πυρωμένοι. Μουλλίτης. 
Χώματα που παίρνονται 
ύστερα από άλεσμα των 
θραυσμάτων των ψημένων 
πυρίμαχων πλίνθων ή των 
ψημένων μειγμάτων αργίλου 
και άλλων πυρίμαχων υλών, 
καθώς και όσα αποτελούνται 
απ 15,487 57,250 

4402' 

Ξυλοκάρβουνα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα 
από κελύφη ή καρύδια, έστω και 
συσσωματωμένα (εκτός από 
ξυλοκάρβουνα που προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα, 
ξυλοκάρβουνα αναμειγμένα με 
θυμίαμα, ενεργοποιημένα 
ξυλοκάρβουνα και κάρβουνο 12,464 21,490 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) 14,909 5 

8518' 

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα 
αυτών (εκτός των ασυρμάτων με 
ενσωματωμένο πομπό). 
Μεγάφωνα, έστω και σε 
προστατευτικό περίβλημα. 
Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα 
με μικρόφωνο (εκτός από 
τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές 
διευκόλυνσης της ακοής των 
βαρυκόω 11,819 162 0511' 

Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, 
π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά 
όλων των ειδών, ακατάλληλα 
για τη διατροφή του 
ανθρώπου 14,544 192 

3906' 
Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές 
μορφές 11,796 9,040 9020' 

Αναπνευστικές συσκευές και 
μάσκες αερίου (εκτός από 
προστατευτικές μάσκες χωρίς 
μηχανικά μέρη και χωρίς 
κινητό στοιχείο 
φιλτραρίσματος, καθώς και 
εκτός από αναπνευστικές 
συσκευές για την τεχνητή 
αναπνοή και άλλες συσκευές 
για αναπνευστική θεραπεία) 14,532 273 

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 ή με  11,518 1,692 9205' 

Πνευστά μουσικά όργανα, 
π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες και 
γκάιντες (εκτός από 
εκκλησιαστικά όργανα) 14,340 6 
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8311' 

Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, 
πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια 
είδη, από κοινά μέταλλα ή από 
μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή 
παραγεμισμένα με υλικά κατά της 
σκουριάς ή υλικά που 
διευκολύνουν το λιώσιμο, για 
συγκόλληση, συγκόλληση με 
κασσίτερο ή χαλκό ή γ 11,128 695 7419' 

Τεχνουργήματα από χαλκό, 
π.δ.κ.α. 14,099 341 

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 ή διηλεκτρική θέρ 11,000 3,200 9023' 

Όργανα, συσκευές και 
πρότυπα για επίδειξη (π.χ. 
κατά τη διδασκαλία ή σε 
εκθέσεις), ακατάλληλα για 
άλλες χρήσεις (εκτός από 
συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση της 
κλάσης 8805, αντικείμενα 
συλλογών της κλάσης 9705 
και αρχαιολογικά αντικείμε 13,531 140 

6303' 

Παραπετάσματα για πόρτες και 
παράθυρα και εσωτερικά ρολά, 
καθώς και υπερθέματα 
παραπετασμάτων και γύροι 
κρεβατιών, από υφαντουργικά 
προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
εξωτερικά προπετάσματα) 10,860 288 7418' 

Είδη οικιακής χρήσης ή 
οικιακής οικονομίας, υγιεινής 
ή ευπρεπισμού και μέρη 
αυτών, από χαλκό (εκτός από 
τις συσκευές κουζίνας και τις 
συσκευές για θέρμανση της 
κλάσης 7417, μπιτόνια, 
κουτιά και παρόμοια δοχεία 
της κλάσης 7419, είδη που 
έχουν το χαρακ 13,273 975 

8207' 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για 
εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή 
μη ή για μηχανές- εργαλεία (π.χ. 
για κοίλανση, αποτύπωση, 
σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών 
και εξωτερικών σπειρωμάτων, 
διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, 
άνοιγμα και διεύρυνση οπών, 
τόρνευση, βίδω 10,842 1,081 7806' 

Τεχνουργήματα από 
μόλυβδο, π.δ.κ.α. 13,000 2,964 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 10,795 619 2006' 

Λαχανικά, φρούτα, καρποί, 
φλούδες φρούτων και άλλα 
μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
στραγγισμένα, με στιλπνή ή 
κρυσταλλική εμφάνιση 12,667 5,390 

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. 10,363 61 5607' 

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά 
σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω 
και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 
επενδυμένα με καουτσούκ ή 
πλαστική ύλη 12,307 3,071 

3814' 

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά 
μείγματα, π.δ.κ.α. 
Παρασκευάσματα για την 
αφαίρεση των χρωμάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός 
από ασετόν) 10,233 3,980 6803' 

Σχιστόλιθος φυσικός, 
κατεργασμένος και 
τεχνουργήματα από φυσικό ή 
συσσωματωμένο σχιστόλιθο 
(εκτός από κόκκους, μικρά 
θραύσματα και σκόνες από 
σχιστόλιθο, πέτρες για 
μωσαiκά και παρόμοια είδη, 
κοντύλια για πλάκες, έτοιμες 
πλάκες από σχιστόλιθο και 
πλά 12,302 55,660 

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) 10,171 106 9021' 

Ορθοπεδικές συσκευές και 
άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, 
ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και 
οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και 
άλλες διατάξεις για τη 
θεραπεία καταγμάτων. 
Προθέσεις και άλλα είδη 
προθετικής. Συσκευές για τη 
διευκόλυνση της ακο 12,172 1,799 

2941' Αντιβιοτικά 10,158 39 8473' 

Μέρη και εξαρτήματα (εκτός 
από κιβώτια, προστατευτικά 
καλύμματα και παρόμοια 11,883 93 
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είδη) που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για τις μηχανές ή 
συσκευές των κλάσεων 8469 
έως 8472, π.δ.κ.α. 

2924' 

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική 
ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα 
του ανθρακικού οξέος 10,150 30 6405' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 
και το άνω μέρος από 
συστατικές ύλες άλλες από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
φυσικό δέρμα ή υφαντικές 
ύλες. Υποδήματα που έχουν 
τα εξωτερικά πέλματα από 
δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο κ 11,502 316 

3406' 

Κεριά, αλειμματοκέρια 
(ξιγκοκέρια), λαμπάδες και 
παρόμοια είδη 10,001 10,150 2522' 

Ασβέστης μη σβησμένος, 
ασβέστης σβησμένος και 
ασβέστης υδραυλικός (εκτός 
από καθαρό οξείδιο και 
υδροξείδιο του ασβεστίου) 11,343 184,620 

3810' 

Παρασκευάσματα για την 
επιφανειακή αποξείδωση των 
μετάλλων. Συλλιπάσματα για 
συγκολλήσεις ή συνενώσεις και 
άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα 
για τη συγκόλληση ή τη συνένωση 
των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες 
για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, 
που αποτελούνται α 9,867 22,737 0304' 

Φιλέτα και άλλη σάρκα 
ψαριών, έστω και αλεσμένα, 
νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 11,303 1,510 

2516' 

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, 
ψαμμίτης και άλλες πέτρες για 
πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και 
χοντρικά κατεργασμένα ή απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο 
σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου (εκτός 
από αυτά με μορφή κόκκων, 
θραυσμάτων κα 9,720 19,880 6902' 

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια 
και παρόμοια κεραμευτικά 
είδη για την οικοδομική, 
πυρίμαχα (εκτός εκείνων που 
είναι από πυριτικές σκόνες 
απολιθωμάτων ή από 
παρόμοιες πυριτικές γαίες) 11,260 41,576 

6402' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα και το άνω 
μέρος από καουτσούκ ή από 
πλαστική ύλη (εκτός από τα 
αδιάβροχα υποδήματα της κλάσης 
6401, ορθοπεδικά υποδήματα, 
υποδήματα στα οποία 
προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή 
τροχοπέδιλα και υποδήματα που 
έχουν χα 9,694 201 3215' 

Μελάνια τυπογραφίας, 
μελάνια γραφής ή σχεδίασης 
και άλλα μελάνια, έστω και 
συμπυκνωμένα ή σε στερεές 
μορφές 10,921 64 

0304' 

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, 
έστω και αλεσμένα, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 9,616 760 7901' 

Ψευδάργυρος σε 
ακατέργαστη μορφή 10,760 645 

6914' 
Τεχνουργήματα από κεραμευτικές 
ύλες, π.δ.κ.α. 9,588 11,350 3816' 

Τσιμέντα, κονιάματα, 
σκυροδέματα και παρόμοιες 
πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός 
από παρασκευάσματα με 
βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 10,716 33,514 

9030' 

Ταλαντοσκόπια, αναλυτές 
φάσματος και άλλα όργανα και 
συσκευές για τη μέτρηση ή τον 
έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. 
Οργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή την ανίχνευση των 
ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, 
των κοσμικών ακτινοβολιών ή 
άλλων ιονιζουσών ακ 9,418 19 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 10,572 1,000 

6306' 

Καλύμματα εμπορευμάτων, 
οχημάτων κλπ. και εξωτερικά 
προπετάσματα (τέντες), σκηνές, 
ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και 
οχήματα χερσαίων μεταφορών, 9,406 800 4113' 

Δέρματα παρασκευασμένα 
μετά τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και δέρματα 
περγαμηνοειδή, 
προβατοειδών, 10,561 670 
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καθώς και είδη κατασκήνωσης, 
από υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου (εκτός από επίπεδα 
προστατευτικά καλύ 

αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, άλλα 
από εκείνα της κλάσης 4114 

9304' 

Τουφέκια, καραμπίνες και 
πιστόλια με ελατήριο, 
συμπιεσμένο αέρα ή συμπιεσμένο 
αέριο, ρόπαλα και άλλα μη 
πυροβολούντα όπλα (εκτός από 
σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα 
όπλα με λεπίδα της κλάσης 9307) 9,045 121 3602' 

Εκρηκτικές ύλες 
παρασκευασμένες (εκτός από 
προωθητικές πυρίτιδες) 10,000 8,000 

5807' 

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια 
είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, 
σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, 
μη κεντημένα 9,032 248 5901' 

Υφάσματα επιχρισμένα με 
κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη 
βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή 
παρόμοιες χρήσεις. 
Υφάσματα για ιχνογράφηση 
ή διαφανή για το σχέδιο. 
Υφάσματα παρασκευασμένα 
για τη ζωγραφική. Υφάσμ 9,698 1,020 

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 8,707 235 8477' 

Μηχανές και συσκευές για 
την κατεργασία ή την 
επεξεργασία του καουτσούκ ή 
των πλαστικών υλών ή για 
την κατασκευή προϊόντων 
από τις ύλες αυτές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 9,651 78 

9033' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή 
άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90 8,324 28 5806' 

Είδη κορδελοποιίας από 
υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. 
συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, 
π.δ.κ.α. 9,573 1,411 

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. 8,308 276 3822' 

Διαγνωστικά ή εργαστηριακά 
αντιδραστήρια σε υπόθεμα 
και παρασκευασμένα 
διαγνωστικά ή εργαστηριακά 
αντιδραστήρια είτε σε 
υπόθεμα ή όχι (εκτός από 
σύνθετα διαγνωστικά 
αντιδραστήρια που 
προορίζονται για χορήγηση 
σε ασθενείς, αντιδραστήρια 
που προορίζοντ 9,414 24 

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) 8,273 1 8516' 

Θερμαντήρες νερού και 
θερμοσυσκευές που 
βυθίζονται στο νερό, 
ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές 
συσκευές για τη θέρμανση 
του χώρου ή για παρόμοιες 
χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές 
συσκευές για την περιποίηση 
των μαλλιών (π.χ. συσκευές 
στεγνώματος, ηλεκτρικά 
μπιγκουτί κα 9,201 378 

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) 7,944 241 6905' 

Κεραμίδια, μέρη 
καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, 
αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις 
και άλλα κεραμευτικά είδη για 
την οικοδομική (εκτός εκείνων 
που είναι από πυριτικές 
σκόνες απολιθωμάτων ή από 
παρόμοιες πυριτικές γαίες, 
των πυρίμαχων κεραμευτικών 
ειδών για την ο 8,878 97,489 

9015' 

Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, 
τοπογραφίας, εικονομετρίας, 
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, 
υδρολογίας, μετεωρολογίας ή 
γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). 
Τηλέμετρα 7,660 38 4010' 

Ιμάντες μεταφορικοί ή 
μετάδοσης κίνησης, από 
βουλκανισμένο καουτσούκ 8,672 21 
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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) 7,440 40,000 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) 8,039 38,050 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 7,388 70 9703' 

Πρωτότυπα έργα 
αγαλματοποιίας, από ύλες 
παντός τύπου 8,000 36 

2209' 

Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται 
από ζύμωση και υποκατάστατα 
ξυδιών που λαμβάνονται από 
οξικό οξύ 7,373 1,014 5807' 

Ετικέτες, εμβλήματα και 
παρόμοια είδη από υφαντικές 
ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή 
κομμένα σε τεμάχια, μη 
κεντημένα 7,847 148 

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, έστω και σε οποιαδήποτε 
διαλύμ 7,279 83 8539' 

Λαμπτήρες πυράκτωσης και 
εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη 
με την ονομασία φάροι και 
προβολείς σφραγισμένοι, 
λαμπτήρες υπεριωδών ή 
υπέρυθρων ακτίνων και 
λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 7,793 706 

8463' 

Εργαλειομηχανές για την 
κατεργασία ή επεξεργασία, χωρίς 
αφαίρεση ύλης, των μετάλλων, των 
φρυγμένων μεταλλικών καρβιδίων 
ή των κεραμομεταλλουργικών 
συνθέσεων (εκτός από μηχανές 
για τη σφυρηλάτηση, την κάμψη, 
τη λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το 
ψαλίδισμα, τηδ 7,170 412 2205' 

Βερμούτ και άλλα κρασιά 
από νωπά σταφύλια, 
παρασκευασμένα με τη 
βοήθεια φυτών ή αρωματικών 
ουσιών 7,788 2,475 

9021' 

Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες 
ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές 
ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες 
και άλλες διατάξεις για τη 
θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις 
και άλλα είδη προθετικής. 
Συσκευές για τη διευκόλυνση της 
ακο 7,092 2,052 6813' 

Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. 
πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, 
τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, 
πέδιλα), για φρένα, 
συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και 
παρόμοια όργανα, με βάση 
τον αμίαντο, άλλες ορυκτές 
ύλες ή κυτταρίνη, έστω και 
συνδυασμένα με υφαντικές ή 
άλλες ύλες (εκτ 7,720 3,282 

1212' 

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα 
και ζαχαροκάλαμα, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω 
και σε σκόνη. Κουκούτσια και 
αμύγδαλα καρπών και άλλα 
φυτικά προϊόντα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι μη 
φρυγμένες ρίζες κιχωρίου της πο 6,820 1,100 3814' 

Διαλυτικά και αραιωτικά 
οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. 
Παρασκευάσματα για την 
αφαίρεση των χρωμάτων 
επίχρισης ή των βερνικιών 
(εκτός από ασετόν) 7,632 2,823 

4008' 

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και 
είδη καθορισμένης μορφής, από 
καουτσούκ μη σκληρυμένο 6,695 1,512 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 για 
αναπνευστική θερ 7,630 76 

9003' 

Σκελετοί για ματογυάλια ή για 
παρόμοια είδη και μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 6,633 16 8412' 

Κινητήρες και κινητήριες 
μηχανές (εκτός από 
ατμοστροβίλους, 
εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, 
υδραυλικούς στροβίλους, 
υδραυλικούς τροχούς, 
στροβίλους δι'αερίου και 7,587 240 
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ηλεκτρικούς κινητήρες) 

6201' 

Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), 
κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, 
μπουφάν και παρόμοια είδη, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούμια, σύνολα, σακάκια 
blazers και παντελόνια) 6,206 84 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 ή με  7,558 1,136 

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) 6,052 23 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 7,440 3,500 

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 6,017 2,379 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 ( 7,305 13,389 

4905' 

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα 
κάθε είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι χάρτες 
τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και 
οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα 
(εκτός από ανάγλυφους χάρτες, 
σχέδια και υδρόγειες σφαίρες) 6,002 48 6211' 

Φόρμες αθλητικές 
(προπόνησης), κουστούμια 
και σύνολα του σκι, μαγιό και 
σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα 
ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των 
πλεκτών) 7,230 124 

3301' 

Αιθέρια έλαια, αποτερπενωμένα ή 
μη, στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα με την ονομασία 
πηγμένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή. 
Εκχυλισμένες ελαιορητίνες. 
Συμπυκνώματα αιθερίων ελαίων 
σε λίπη, μη πτητικά έλαια, κεριά ή 
ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται 
με εμφύσ 5,923 41 9404' 

Σομιέδες (εκτός από 
σπειρώματα για καθίσματα). 
Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια προϊόντα (π.χ. 
στρώματα, παπλώματα, 
μαξιλάρια, παραγεμισμένα 
χαμηλά καθίσματα πουφ και 
προσκεφάλια), που φέρουν 
ελατήρια ή που είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα 
εσωτερικά μ 6,882 186 

7907' 
Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, 
π.δ.κ.α. 5,832 1,731 4905' 

Χαρτογραφικά 
τεχνουργήματα κάθε είδους, 
στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι χάρτες τοίχου, τα 
τοπογραφικά σχέδια και οι 
υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα 
(εκτός από ανάγλυφους 
χάρτες, σχέδια και υδρόγειες 
σφαίρες) 6,775 144 

3822' 

Διαγνωστικά ή εργαστηριακά 
αντιδραστήρια σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα διαγνωστικά ή 
εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε 
σε υπόθεμα ή όχι (εκτός από 
σύνθετα διαγνωστικά 
αντιδραστήρια που προορίζονται 
για χορήγηση σε ασθενείς, 
αντιδραστήρια που προορίζοντ 5,788 10 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 6,710 53 

2707' 

Λάδια και άλλα προϊόντα που 
προέρχονται από την απόσταξη σε 
υψηλή θερμοκρασία των πισσών 
από λιθάνθρακα. Ανάλογα 
προϊόντα στα οποία τα αρωματικά 
συστατικά υπερισχύουν κατά 5,735 1,168 5808' 

Ταινιοπλέγματα από 
υφαντικές ύλες, σε τόπια. 
Είδη ταινιοπλεκτικής και 
ανάλογα είδη διακοσμητικά 
από υφαντικές ύλες, σε τόπια, 
χωρίς κέντημα, άλλα από τα 6,668 707 
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βάρος από τα μη αρωματικά 
συστατικά 

πλεκτά. Κόμποι σε σχήμα 
βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι 
σε σχήμα ελιάς, καρυδιού, 
θύσανοι σφαιρικοί ( 

6110' 

Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα 
και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα 
σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των 
παραγεμισμένων γιλέκων) 5,695 31 8207' 

Εργαλεία εναλλασσόμενα για 
εργαλεία του χεριού, 
μηχανικά ή μη ή για μηχανές- 
εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, 
αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και 
εξωτερικών σπειρωμάτων, 
διάτρηση, εσωτερική 
εξομάλυνση, άνοιγμα και 
διεύρυνση οπών, τόρνευση, 
βίδω 6,582 468 

8407' 

Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με 
παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο 
έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη 5,660 3,273 6402' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα και το άνω 
μέρος από καουτσούκ ή από 
πλαστική ύλη (εκτός από τα 
αδιάβροχα υποδήματα της 
κλάσης 6401, ορθοπεδικά 
υποδήματα, υποδήματα στα 
οποία προσαρμόζονται 
παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα 
και υποδήματα που έχουν χα 6,573 137 

5516' 
Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 5,579 125 3606' 

Σιδηροδημήτριο και άλλα 
πυροφορικά κράματα κάθε 
μορφής. Μεταλδεϋδη, 
εξαμεθυλενοτετραμίνη και 
παρόμοια προϊόντα, που 
παρουσιάζονται σε δισκία, 
μικρές ράβδους ή παρόμοιες 
μορφές, ως καύσιμα. 
Καύσιμα με βάση την 
αλκοόλη και παρόμοια 
παρασκευασμένα καύσι 6,435 1,365 

5605' 

Μεταλλικές κλωστές και νήματα 
επιμεταλλωμένα, έστω και 
περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από 
υφαντικές ίνες, που αποτελούνται 
από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή 
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, συνδυασμένα με 
μέταλλο με μορφή νημάτων, 
λουρίδων ή σκό 5,549 84 8411' 

Στροβιλοκινητήρες, 
στροβιλοπροωθητήρες και 
άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 6,338 346 

8452' 

Ραπτομηχανές, άλλες από τις 
μηχανές συρραφής της κλάσης 
8440. Επιπλα, βάσεις και 
καλύμματα κατασκευασμένα 
ειδικά για ραπτομηχανές. Βελόνες 
για ραπτομηχανές                                               
σης 8440). Επιπλα, βάσεις και 
καλύμματα κατασκευ 5,400 278 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) 6,269 284 

4419' 

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την 
κουζίνα (εκτός από είδη 
επιπλώσεως, είδη στολισμού, 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας, 
μέρη για είδη από ξύλο για το 
τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, 
σκούπες και κόσκινα χειρός) 5,285 445 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 6,257 704 

8477' 

Μηχανές και συσκευές για την 
κατεργασία ή την επεξεργασία του 
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών 
ή για την κατασκευή προϊόντων 
από τις ύλες αυτές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 5,122 68 7907' 

Τεχνουργήματα από 
ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 6,107 1,316 

8487' 

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν 5,120 565 9611' 

Σφραγίδες αναγραφής 
ημερομηνίας, σφραγίδες για 
τη σφράγιση με ισπανικό 
κερί, σφραγίδες αρίθμησης 5,949 430 
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ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με 
ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις 
πηνίων, επαφές, ούτε άλλα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

και παρόμοια είδη, για χρήση 
με το χέρι. Σφραγίδες με 
σταθερές και μεταβαλλόμενες 
ενδείξεις και συσκευές 
εκτύπωσης που φέρουν 
σφραγίδες, για χρήση με τοχ 

5208' 

Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά 
τ.μ. <= 200 g 5,059 139 8450' 

Μηχανές για το πλύσιμο των 
ρούχων, έστω και με διάταξη 
στεγνώματος                                    
ξη στεγνώματος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 5,739 4,425 

7114' 

Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, 
από πολύτιμα μέταλλα ή από 
κοινά μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα (εκτός από 
κοσμήματα, είδη ωρολογοποιίας, 
μουσικά όργανα, όπλα, 
ψεκαστήρες αρωμάτων και 
κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλματοποιίας, αντικείμενα 4,851 228 3407' 

Πάστες για προπλάσματα, 
στις οποίες περιλαμβάνονται 
και εκείνες που 
παρουσιάζονται για τη 
διασκέδαση των παιδιών. 
Συνθέσεις με την ονομασία 
κεριά για την οδοντοτεχνική, 
που παρουσιάζονται σε 
συνδυασμούς, σε 
συσκευασίες για τη λιανική 
πώληση ή σε πλακ 5,661 700 

9023' 

Όργανα, συσκευές και πρότυπα 
για επίδειξη (π.χ. κατά τη 
διδασκαλία ή σε εκθέσεις), 
ακατάλληλα για άλλες χρήσεις 
(εκτός από συσκευές εδάφους για 
την εκπαίδευση στην πτήση της 
κλάσης 8805, αντικείμενα 
συλλογών της κλάσης 9705 και 
αρχαιολογικά αντικείμε 4,794 217 8482' 

Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, 
κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός 
από τα σφαιρίδια από 
χάλυβα της κλάσης 7326 5,246 179 

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 4,515 170 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 αρωματοποι α,τ 4,988 336 

2930' Θειοενώσεις οργανικές 4,500 2,000 2833' 
Θειικά. Στυπτηρίες. 
Υπεροξοθειικά υπερθειικά 4,900 10,000 

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) 4,116 280 8407' 

Κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, με παλινδρομικό ή 
περιστρεφόμενο έμβολο, με 
εξωτερική ανάφλεξη 4,815 5,200 

6103' 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και 
τα παντελόνια μέχρι το γόνατο 
καθώς και παρόμοια παντελόνια), 
φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, 
για άντρες ή αγόρια (εκτός από 
αντιανεμικά και παρόμοια είδη 4,085 56 1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 4,789 7,500 

4418' 

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και 
τεμάχια σκελετών για οικοδομές, 
στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, 
οι πλάκες για παρκέτα και τα 
πέταυρα shingles και shakes, από 
ξύλο (εκτός από ξυλότυπους από 
φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά 
κό 4,043 3,123 5516' 

Υφάσματα από τεχνητές ίνες 
μη συνεχείς 4,763 210 

7608' 
Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από 
κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή) 3,965 284 2811' 

Οξέα, ανόργανα και 
ανόργανες οξυγονούχες 
ενώσεις των μη μεταλλικών 
στοιχείων (εκτός από 
χλωριούχο υδρογόνο 
υδροχλωρικό οξύ, 
χλωριοθειικό οξύ, θειικό οξύ, 
θειικό οξύ ατμίζον, νιτρικό 4,637 11,145 
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οξύ, νιτροθειικά οξέα, 
διφωσφορικό πεντοξείδιο, 
φωσφορικό οξύ, πολυφ 

7009' 

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με 
πλαίσιο, ό. συμπ. οι 
οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός 
από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασμένους, καθώς και 
καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 3,914 104 6914' 

Τεχνουργήματα από 
κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 4,605 5,320 

5808' 

Ταινιοπλέγματα από υφαντικές 
ύλες, σε τόπια. Είδη 
ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη 
διακοσμητικά από υφαντικές ύλες, 
σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα 
από τα πλεκτά. Κόμποι σε σχήμα 
βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε 
σχήμα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι 
σφαιρικοί ( 3,871 485 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, 4,353 27,140 

6202' 

Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), 
κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, 
μπουφάν και παρόμοια είδη, για 
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των 
πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες blazers και παντελόνια) 3,782 29 2606' 

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα 
εμπλουτισμένα από αυτά 4,320 9,600 

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) 3,777 78 3306' 

Παρασκευάσματα για την 
υγιεινή του στόματος και των 
δοντιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι 
σκόνες και κρέμες για τη 
διευκόλυνση της στερέωσης 
των οδοντοστοιχιών. Νήματα 
που χρησιμοποιούνται για 
τον καθαρισμό των 
μεσοδοντίων διαστημάτων 
(οδοντικά ν 4,201 622 

6205' 

Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια 
(εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 3,647 24 6110' 

Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, 
γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. 
συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά 
(εκτός των παραγεμισμένων 
γιλέκων) 4,131 240 

1701' 

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από 
τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς 
καθαρή, σε στερεή κατάσταση 3,624 340 8609' 

Εμπορευματοκιβώτια 
(containers), ό. συμπ. εκείνα 
που προορίζονται για υγρά ή 
αέρια, ειδικά 
κατασκευασμένα και 
εξοπλισμένα για έναν ή 
περισσότερους τρόπους 
μεταφοράς 4,000 4,440 

8482' 

Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, 
κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από 
τα σφαιρίδια από χάλυβα της 
κλάσης 7326 3,576 116 8456' 

Εργαλειομηχανές για την 
αφαίρεση υλών παντός 
τύπου, που λειτουργούν με 
ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός 
ή άλλων φωτονίων, 
υπερήχους, 
ηλεκτροδιάβρωση, 
ηλεκτροχημικές μεθόδους, 
δέσμες ηλεκτρονίων ή ιόντων 
ή εκτόξευση πλάσματος 
(εκτός από συσκευές 
καθαρισμο 3,987 77 

9602' 

{half}λες για λάξευση, φυτικές ή 
ορυκτές, κατεργασμένες, και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, 
π.δ.κ.α. Τεχνουργήματα χυτά ή 
λαξευτά από κερί, παραφίνη, 
στεατίνη, φυσικά κόμμεα ή ρητίνες 
ή από πάστες που μπορούν να 
δεχθούν πλαστική κατεργασία και 
άλλ 3,532 606 7402' 

Χαλκός μη καθαρισμένος. 
Ανοδοι από χαλκό για τον 
ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 3,958 178 

4303' 

Ενδύματα, εξαρτήματα της 
ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα (εκτός από γάντια 
που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 3,527 17 7009' 

Καθρέφτες από γυαλί, έστω 
και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι 
οπισθοσκοπικοί καθρέφτες 
(εκτός από οπτικούς 3,952 267 
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γουνοδέρματα και δέρμα, 
υποδήματα και καλύμματα 
κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς 
και εκτός από είδη του κεφαλαίου 
95, π.χ. παιχνίδια για παιδι 

καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασμένους, καθώς και 
καθρέφτες ηλικίας > 100 
ετών) 

8484' 

Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα. Συλλογές ή 
συνδυασμοί στεγανωτικών 
παρεμβυσμάτων ανόμοιων ως 
προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, 
θήκες ή παρόμοιες συσκευασίες. 
Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα 3,502 94 2516' 

Γρανίτης, πορφυρίτης, 
βασάλτης, ψαμμίτης και 
άλλες πέτρες για πελέκημα ή 
χτίσιμο, έστω και χοντρικά 
κατεργασμένα ή απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο 
τρόπο σε όγκους ή πλάκες 
σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου (εκτός από αυτά 
με μορφή κόκκων, 
θραυσμάτων κα 3,888 6,280 

7419' 
Τεχνουργήματα από χαλκό, 
π.δ.κ.α. 3,485 493 7304' 

Σωλήνες και κοίλα είδη με 
καθορισμένη μορφή, χωρίς 
συγκόλληση, από σίδηρο 
(εκτός από χυτοσίδηρο) ή 
χάλυβα 3,865 1,030 

7402' 

Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι 
από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό 
καθαρισμό 3,437 276 4602' 

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας 
που κατασκευάζονται 
απευθείας σε καθορισμένη 
μορφή από πλεκτικές ύλες ή 
κατασκευάζονται με τη 
βοήθεια ειδών της κλάσης 
4601, και τεχνουργήματα από 
φυτικούς σπόγγους (λούφα) 
(εκτός από επενδύσεις τοίχων 
της κλάσης 4814. Σπάγ 3,564 165 

9611' 

Σφραγίδες αναγραφής 
ημερομηνίας, σφραγίδες για τη 
σφράγιση με ισπανικό κερί, 
σφραγίδες αρίθμησης και 
παρόμοια είδη, για χρήση με το 
χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και 
μεταβαλλόμενες ενδείξεις και 
συσκευές εκτύπωσης που φέρουν 
σφραγίδες, για χρήση με τοχ 3,310 230 7013' 

Γυάλινα αντικείμενα που 
προορίζονται για το τραπέζι, 
την κουζίνα, τον καλλωπισμό, 
το γραφείο, την εσωτερική 
διακόσμηση ή παρόμοιες 
χρήσεις (εκτός από τα είδη 
της κλάσης 7018, καθώς και 
βάζα για τη συντήρηση 
τροφίμων, καθρέφτες, βιτρό, 
συσκευές φωτισμ 3,540 1,262 

3918' 

Επενδύσεις δαπέδων από 
πλαστικές ύλες, έστω και 
αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με 
μορφές πλακιδίων ή πλακών. 
Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από 
πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους 
πλάτους >= 45 cm, που 
αποτελούνται από μία στρώση 
από πλαστική ύλη κολλημένη 
κατάμ 3,251 440 6303' 

Παραπετάσματα για πόρτες 
και παράθυρα και εσωτερικά 
ρολά, καθώς και υπερθέματα 
παραπετασμάτων και γύροι 
κρεβατιών, από 
υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου (εκτός από 
εξωτερικά προπετάσματα) 3,537 68 

8531' 

Συσκευές ακουστικής ή οπτικής 
σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. 
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, 
πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για 
διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά 
(εκτός από εκείνες των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα 
οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ 2,819 4 4011' 

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, 
καινούργια, από καουτσούκ 3,419 188 

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) 2,701 12 3402' 

Οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης (εκτός 
από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που 
ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσματα για 
πλύσιμο (αλισίβες), στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
τα βοηθητικά 
παρασκευάσματα για το 
πλύσιμο, και 
παρασκευάσματα καθ 3,312 699 

9701' 

Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. 
ελαιογραφίες, ακουαρέλες, 
παστέλ) και σχέδια, που έχουν 2,620 209 9106' 

Συσκευές ελέγχου του χρόνου 
και χρονόμετρα, με 
ωρολογιακό μηχανισμό ή 3,300 39 
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γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι 
(εκτός από τα τεχνικά και 
παρόμοια σχέδια της κλάσης 4906 
και τα βιομηχανικά προϊόντα που 
είναι ζωγραφισμένα ή 
διακοσμημένα με το χέρι). Κο 

σύγχρονο κινητήρα, π.χ. 
ρολόγια καταγραφής του 
χρόνου εργασίας και ρολόγια 
αποτύπωσης ώρας και 
ημερομηνίας (εκτός από τα 
ρολόγια των κλάσεων 9101 
έως 9105) 

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 2,509 462 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. 3,224 3,700 

8462' 

Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι 
πρέσες) για την απλή 
σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση με 
αποτύπωση σε μήτρα ή το 
σφυροκόπημα των μετάλλων. 
Εργαλειομηχανές (ό.συμπ. οι 
πρέσες) για την κάμψη, τη 
λοξοτόμηση, το ίσιωμα, το 
ψαλίδισμα, τη διάτρηση με πίεση 
ή το ρο 2,500 550 6310' 

Ράκη από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου, 
καθώς και σπάγκοι, σχοινιά, 
χοντρά σχοινιά και είδη που 
κατασκευάζονται από αυτά, 
από υφαντικές ύλες, σε 
μορφή υπολειμμάτων ή 
άχρηστων ειδών 3,171 1,765 

5609' 

Είδη από νήματα, λουρίδες ή 
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, ή από σπάγκους, 
σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της 
κλάσης 5607, π.δ.κ.α. 2,299 132 9614' 

Πίπες για καπνό (ό. συμπ. οι 
κεφαλές για πίπες), πίπες για 
πούρα και τσιγάρα και τα 
μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 3,146 480 

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 2,297 151 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 3,141 2,600 

5201' 
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε 
χτενισμένο 2,191 635 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 3,115 110 

8208' 

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, 
από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή 
μηχανικές συσκευές 1,980 24 3301' 

Αιθέρια έλαια, 
αποτερπενωμένα ή μη, στα 
οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα με την ονομασία 
πηγμένα ή απόλυτα. 
Ρητινοειδή. Εκχυλισμένες 
ελαιορητίνες. Συμπυκνώματα 
αιθερίων ελαίων σε λίπη, μη 
πτητικά έλαια, κεριά ή 
ανάλογες ύλες, που 
λαμβάνονται με εμφύσ 3,036 750 

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 1,956 550 4902' 

Εφημερίδες και περιοδικές 
εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 
εικονογραφημένες ή με 
διαφημίσεις 3,005 49 

7312' 

Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, 
αρτάνες και παρόμοια είδη, από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
μονωμένα προϊόντα για την 1,892 542 2008' 

Καρποί και φρούτα και άλλα 
βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς 2,965 985 
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ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρμα 
περιφράξεων και αγκαθωτό 
σύρμα) 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ή αλκοόλης 
(εκτός από εκείνα που είναι 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι, 
διατηρημένα με ζάχαρη, 
χωρίς όμως να έχουν εισαχ 

7102' 

Διαμάντια, έστω και 
κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε 
κόσμημα (εκτός από πέτρες που 
δεν είναι δεμένες σε κόσμημα και 
χρησιμοποιούνται ως βελόνες 
ανάγνωσης του ήχου, καθώς και 
κατεργασμένες πέτρες οι οποίες 
αναγνωρίζονται ως μέρη 
μετρητών, οργάνων μέτρ 1,807 1 2402' 

Πούρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα 
με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από 
καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 2,875 48 

8448' 

Βοηθητικές μηχανές και συσκευές 
των μηχανών των κλάσεων 8444, 
8445, 8446 και 8447 (π.χ. 
ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις 
Jacquard, διακοπής του υφαδιού 
και του στημονιού, μηχανισμοί 
αλλαγής σαϊτών). Μέρη και 
εξαρτήματα που αναγνωρίζονται 
ότι προορίζοντα 1,750 24 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 2,868 135 

9404' 

Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα 
για καθίσματα). Είδη 
κλινοστρωμνής και παρόμοια 
προϊόντα (π.χ. στρώματα, 
παπλώματα, μαξιλάρια, 
παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα 
πουφ και προσκεφάλια), που 
φέρουν ελατήρια ή που είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα 
εσωτερικά μ 1,709 157 6506' 

Καπέλα και άλλα καλύμματα 
της κεφαλής, έστω και 
στολισμένα, π.δ.κ.α. 2,860 400 

7013' 

Γυάλινα αντικείμενα που 
προορίζονται για το τραπέζι, την 
κουζίνα, τον καλλωπισμό, το 
γραφείο, την εσωτερική 
διακόσμηση ή παρόμοιες χρήσεις 
(εκτός από τα είδη της κλάσης 
7018, καθώς και βάζα για τη 
συντήρηση τροφίμων, καθρέφτες, 
βιτρό, συσκευές φωτισμ 1,697 1,138 8460' 

Εργαλειομηχανές για την 
αφαίρεση των προεξοχών, το 
ακόνισμα, τη λείανση, την 
εκλέπτυνση, το τρίψιμο, το 
γυάλισμα ή για άλλες 
εργασίες τελειώματος της 
επεξεργασίας των μετάλλων, 
των φρυγμένων μεταλλικών 
καρβιδίων ή των 
κεραμομεταλλουργικών 
συνθέσεων μ 2,713 64 

4205' 

Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό 
ή ανασχηματισμένο (εκτός από 
είδη σελοποιίας και λοιπού 
εξοπλισμού για όλα τα ζώα, 
τεχνουργήματα από δέρμα, 
ενδύματα και εξαρτήματα της 
ένδυσης, είδη για τεχνικές χρήσεις, 
μαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη 
της κλάσης 6 1,620 36 8713' 

Αναπηρικά καροτσάκια και 
άλλα οχήματα για ασθενείς 
και σωματικά αναπήρους, 
έστω και με κινητήρα ή άλλη 
διάταξη για μηχανική 
προώθηση (εκτός από 
αυτοκίνητα οχήματα και 
ποδήλατα, με ειδικούς 
μηχανισμούς) 2,705 41 

9209' 

Μέρη και εξαρτήματα για μουσικά 
όργανα (π.χ. μηχανισμοί για 
μουσικά κουτιά, κάρτες, δίσκοι και 
κύλινδροι για μηχανικά μουσικά 
όργανα), π.δ.κ.α. Μετρονόμοι και 
διαπασών παντός τύπου 1,556 4 3918' 

Επενδύσεις δαπέδων από 
πλαστικές ύλες, έστω και 
αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους 
ή με μορφές πλακιδίων ή 
πλακών. Επενδύσεις τοίχων 
ή οροφών από πλαστικές 
ύλες σε κυλίνδρους πλάτους 
>= 45 cm, που αποτελούνται 
από μία στρώση από 
πλαστική ύλη κολλημένη 
κατάμ 2,688 3,440 

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 1,461 183 8416' 

Καυστήρες για εστίες που 
λειτουργούν με υγρά 
καύσιμα, με στερεά καύσιμα 
σε σκόνη ή με αέρια. 
Αυτόματες εστίες, ό. συμπ. οι 
μηχανισμοί τροφοδοσίας 
αυτών, οι μηχανικές σχάρες 
τους, οι μηχανικές διατάξεις 2,610 7 
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δοχ τους για την απομάκρυνση 
της στάχτης και παρόμοι 

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) 1,454 5 3906' 

Πολυμερή ακρυλικά σε 
αρχικές μορφές 2,588 1,367 

2819' 
Οξείδια και υδροξείδια του 
χρωμίου 1,330 200 8311' 

Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, 
πλάκες, ηλεκτρόδια και 
παρόμοια είδη, από κοινά 
μέταλλα ή από μεταλλικά 
καρβίδια, επενδυμένα ή 
παραγεμισμένα με υλικά κατά 
της σκουριάς ή υλικά που 
διευκολύνουν το λιώσιμο, για 
συγκόλληση, συγκόλληση με 
κασσίτερο ή χαλκό ή γ 2,419 79 

5703' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες, 
φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή 
με βελόνα, έστω και έτοιμοι 1,239 78 8442' 

Μηχανές και συσκευές (εκτός 
από τις εργαλειομηχανές των 
κλάσεων 8456 έως 8465) για 
τη χύτευση ή τη 
στοιχειοθέτηση των 
τυπογραφικών στοιχείων ή 
για την παρασκευή ή 
κατασκευή των 
τυπογραφικών πλακών, 
τυποσανίδων, κυλίνδρων ή 
άλλων οργάνων εκτύπωσης. 
Τυ 2,395 730 

5907' 

Υφάσματα εμποτισμένα, 
επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, 
καθώς και υφάσματα 
ζωγραφισμένα για σκηνικά 
θεάτρων, παραπετάσματα 
εργαστηρίων ή για ανάλογες 
χρήσεις, π.δ.κ.α. 1,207 117 5609' 

Είδη από νήματα, λουρίδες ή 
παρόμοιες μορφές των 
κλάσεων 5404 ή 5405, ή από 
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά 
σχοινιά της κλάσης 5607, 
π.δ.κ.α. 2,363 460 

8460' 

Εργαλειομηχανές για την 
αφαίρεση των προεξοχών, το 
ακόνισμα, τη λείανση, την 
εκλέπτυνση, το τρίψιμο, το 
γυάλισμα ή για άλλες εργασίες 
τελειώματος της επεξεργασίας των 
μετάλλων, των φρυγμένων 
μεταλλικών καρβιδίων ή των 
κεραμομεταλλουργικών 
συνθέσεων μ 1,171 35 9208' 

Μουσικά κουτιά, όργανα που 
μιμούνται ορχήστρες, 
λατέρνες, μηχανικά ωδικά 
πτηνά, μουσικά πριόνια και 
άλλα μουσικά όργανα που 
δεν περιλαμβάνονται αλλού 
στο κεφάλαιο 92. Σφυρίχτρες-
κράχτες παντός τύπου. 
Σφυρίχτρες ειδοποίησης, 
κόρνες και άλλα πνευστά όρ 2,330 95 

6001' 

Βελούδα και πλούσες (ό. συμπ. 
και τα υφάσματα με την ονομασία 
με μακρύ τρίχωμα) και υφάσματα 
βροχιδωτά, όλα πλεκτά 1,127 7 4114' 

Δέρματα κατεργασμένα με 
λάδι (στα οποία 
περιλαμβάνεται και το 
συνδυασμένο δέρμα 
αγριοκάτσικου). Δέρματα 
βερνικωμένα (λουστρίνια) ή 
επιστρωμένα. Δέρματα 
επιμεταλλωμένα 2,290 84 

5205' 

Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα 
νήματα για ράψιμο, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85% (εκτός από τα 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση) 1,081 172 6912' 

Επιτραπέζια σκεύη και άλλα 
είδη οικιακής χρήσης, 
υγιεινής και ευπρεπισμού, 
από κεραμευτικές ύλες άλλες 
από πορσελάνη (εκτός από 
μπανιέρες, μπιντέδες, 
νεροχύτες και παρόμοια 
μόνιμα είδη υγιεινής, 
αγαλματίδια και άλλα 
αντικείμενα διακόσμησης, 
στάμνες,ν 2,127 174 

0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 
αχλάδια των ποικιλιών avocats και 
goyaves, μάγγες και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά 1,079 193 4013' Αεροθάλαμοι από καουτσούκ 2,103 29 

8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές 
ηλεκτρικές λυχνίες, που 1,076 66 7302' 

Υλικό για την κατασκευή 
σιδηροδρομικών γραμμών, 2,010 900 
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λειτουργούν με δική τους πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. 
συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, 
συσσωρευτές ή δυναμό (εκτός 
από τις συσκευές φωτισμού της 
κλάσης 8512) 

από σίδηρο ή χάλυβα: 
σιδηροτροχιές, αντιτροχιές 
και οδοντωτές τροχιές, 
κλειδιά, καρδιές 
διασταυρώσεων, ράβδοι 
χειρισμού των κλειδιών και 
άλλο υλικό διασταύρωσης ή 
αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, 
συνδετήρες, 

6214' 

Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, 
κασκόλ, μαντήλες, βέλα και 
παρόμοια είδη (εκτός των 
πλεκτών) 1,026 28 6304' 

Είδη επίπλωσης από 
υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου (εκτός από 
καλύμματα, πανικά 
κρεβατιού, τραπεζιού, 
καθαριότητας του σώματος 
και κουζίνας, 
παραπετάσματα για πόρτες 
και παράθυρα και εσωτερικά 
ρολά, υπερθέματα 
παραπετασμάτων και γύροι 
κρεβατιών, α 2,000 341 

8465' 

Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι 
μηχανές για το κάρφωμα, τη 
συρραφή, τη συγκόλληση ή το 
κόλλημα και άλλες μηχανές για 
συναρμολόγηση) για την 
κατεργασία του ξύλου, του φελλού, 
του κοκκάλου, του σκληρού 
καουτσούκ, των σκληρών 
πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκλ 969 36 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 ( 1,984 221 

7315' 

Αλυσίδες και μέρη αυτών, από 
σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
αλυσίδες για ρολόγια, αλυσίδες-
κοσμήματα κλπ., αλυσίδες 
εκσκαφής και αλυσίδες για 
αλυσοπρίονο, ερπύστριες, 
αλυσίδες με ξύστρες για 
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης, 
αλυσίδες με λαβίδες για κλωστο 
φαν 954 325 8483' 

Άξονες μετάδοσης της 
κίνησης 
(συμπεριλαμβανομένων και 
των εκκεντροφόρων και των 
στροφαλοφόρων αξόνων) και 
στρόφαλοι. Περικαλύμματα 
εδράνων με ενσωματωμένα 
κυλινδικά έδρανα κύλισης, 
περικαλύμματα εδράνων και 
χιτώνια τριβέα, για μηχανές. 
Mηχανισμοί μετ 1,912 154 

5204' 

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, 
έστω και συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 950 73 2208' 

Αιθυλική αλκοόλη μη 
μετουσιωμένη, με κατ' όγκο 
αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα 
(λικέρ) και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά (εκτός 
από σύνθετα 
αλκοολούχαπαρασκευάσματ
α των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή ποτών) 1,827 202 

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. 941 21 6809' 

Τεχνουργήματα από γύψο ή 
από μείγματα με βάση το 
γύψο (εκτός από 
επιγυψωμένες ταινίες για τη 
θεραπεία καταγμάτων, σε 
συσκευασία για τη λιανική 
πώληση, νάρθηκες από γύψο 
για την περιποίηση 
καταγμάτων, σανίδες για 
ελαφρές κατασκευές 
συνδεδεμένες με γύψ 1,739 4,700 

6308' 

Συνδυασμοί (σετ) που 
αποτελούνται από τεμάχια 
υφασμάτων και νήματα, έστω και 
με εξαρτήματα, για την κατασκευή 
ταπήτων, ειδών επίστρωσης 
(ταπετσαρίες), κεντημένων 
τραπεζομάντηλων, πετσετών ή 
παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, 
σε συσκευασίες για τη λιανική 875 72 8907' 

Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, 
στεγανά κιβώτια, 
προσδετήρες πλοίων, 
σημαντήρες, πλωτοί 
υφαλοδείκτες και άλλες 
πλωτές διατάξεις (εκτός από 
τα σκάφη των κλάσεων 8901 
έως 8906 και τις πλωτές 
διατάξεις προς διάλυση) 1,721 206 

6111' 
Ενδύματα και συμπληρώματα 
ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός 822 15 7905' 

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, 
από ψευδάργυρο 1,707 460 
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από σκούφους) 

6209' 

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, από υφαντουργικά 
προiόντα παντός τύπου, για βρέφη 
(εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από σκούφους) 822 12 6308' 

Συνδυασμοί (σετ) που 
αποτελούνται από τεμάχια 
υφασμάτων και νήματα, έστω 
και με εξαρτήματα, για την 
κατασκευή ταπήτων, ειδών 
επίστρωσης (ταπετσαρίες), 
κεντημένων 
τραπεζομάντηλων, πετσετών 
ή παρόμοιων υφαντουργικών 
ειδών, σε συσκευασίες για τη 
λιανική 1,698 288 

2821' 

Οξείδια και υδροξείδια του 
σιδήρου. Χρωστικές γαίες 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
ενωμένο σίδηρο >= 70%, που 
υπολογίζεται σε FE2O3 800 307 9304' 

Τουφέκια, καραμπίνες και 
πιστόλια με ελατήριο, 
συμπιεσμένο αέρα ή 
συμπιεσμένο αέριο, ρόπαλα 
και άλλα μη πυροβολούντα 
όπλα (εκτός από σπαθιά, 
ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα 
όπλα με λεπίδα της κλάσης 
9307) 1,675 90 

7403' 

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα 
χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή 
(εκτός από τα μητρικά κράματα 
χαλκού της κλάσης 7405) 731 112 6111' 

Ενδύματα και συμπληρώματα 
ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη 
(εκτός από σκούφους) 1,642 48 

3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 701 50 7405' 

Μητρικά κράματα χαλκού 
(εκτός των ενώσεων 
φωσφόρου-χαλκού 
φωσφορούχοι χαλκοί, που 
περιέχουν κατά βάρος > 15% 
φωσφόρο) 1,550 1 

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 ( 695 49 5205' 

Νήματα από βαμβάκι άλλα 
από τα νήματα για ράψιμο, 
περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε βαμβάκι >= 85% (εκτός 
από τα συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση) 1,506 306 

7017' 

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, 
υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και 
με αριθμητικές ή ογκομετρικές 
ενδείξεις (εκτός από δοχεία για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία, 
καθώς και όργανα, μηχανήματα 
και συσκευές για μετρήσεις, 
πειράματα και ιατρικές χρήσεις 
του κεφαλαίου 682 11 4404' 

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι 
για βαρελοστέφανα, σχιστά 
στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι 
από ξύλο μεγάλοι και μικροί, 
μυτεροί, απριόνιστοι κατά 
μήκος, ξυλεία απλώς 
χοντροπελεκημένη ή 
στρογγυλεμένη, όχι όμως 
κατεργασμένη με τόρνο, ούτε 
καμπυλωμένη, ούτε με άλ 1,502 2,025 

8714' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, 
αναπηρικά καροτσάκια και άλλα 
οχήματα για ασθενείς και 
σωματικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 667 12 5404' 

Νήματα μονόινα συνθετικά με 
>= 67 decitex των οποίων η 
μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής είναι <= 1 
mm. Λουρίδες και παρόμοιες 
μορφές π.χ. τεχνητό άχυρο 
από συνθετικές υφαντικές 
ύλες, των οποίων το ορατό 
πλάτος είναι <= 5 mm 1,455 145 

8303' 

Χρηματοκιβώτια, πόρτες και 
χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, 
κασετίνες ασφαλείας και 
παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα 650 50 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) 1,448 19 

5801' 

Βελούδα και πλούσες υφασμένα 
και υφάσματα από σενίλλη (εκτός 
των φλοκωτών υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής, των 
φουντωτών υφαντουργικών 
προϊόντων καθώς και των ειδών 
κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 613 20 6205' 

Πουκάμισα για άντρες ή 
αγόρια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από νυχτικά 
και φανελάκια) 1,444 8 

8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. 
συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), 575 14 6202' 

Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά 
παλτά), κάπες, άνορακ, 1,425 4 
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από κοινά μέταλλα. 
Εναλλασσόμενοι κάλυκες 
σύσφιγξης, έστω και με λαβές, 
από κοινά μέταλλα 

αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για γυναίκες ή 
κορίτσια (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από 
κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, 
ζακέτες blazers και 
παντελόνια) 

5209' 

Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά 
τ.μ. > 200 g 565 22 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 1,400 600 

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 550 1 5203' 

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή 
χτενισμένο 1,325 510 

8506' 

Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και 
συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των 
μεταχειρισμένων). Μέρη τους 546 10 5513' 

Υφάσματα που αποτελούνται 
ως επί το πλείστον, αλλά σε 
ποσοστό < 85% κατά βάρος, 
από συνθετικές ίνες μη 
συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή 
μόνο με βαμβάκι, με βάρος 
κατά τ.μ. <= 170 g 1,251 26 

5513' 

Υφάσματα που αποτελούνται ως 
επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό 
< 85% κατά βάρος, από 
συνθετικές ίνες μη συνεχείς, 
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με 
βαμβάκι, με βάρος κατά τ.μ. <= 
170 g 517 10 8528' 

Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν 
ενσωματωμένους δέκτες 
ραδιοφωνικών εκπομπών ή 
συσκευές εγγραφής ήχου ή 
εικόνων ή συσκευές 
αναπαραγωγής εικόνων, είτε 
όχι. Οθόνες βίντεο και οι 
συσκευές προβολής εικόνας 
από βίντεο 1,240 17 

2942' 

Αμιγείς οργανικές ενώσεις 
καθορισμένης χημικής σύστασης, 
π.δ.κ.α. 515 190 2206' 

Μηλίτης, απίτης, υδρόμελι και 
άλλα ποτά που προέρχονται 
από ζύμωση. Μείγματα 
ποτών που προέρχονται από 
ζύμωση καθώς και μείγματα 
ποτών που προέρχονται από 
ζύμωση και μη αλκοολούχων 
ποτών, π.δ.κ.α. (εκτός από 
μπύρα, κρασί από νωπά 
σταφύλια, μούστο στα 1,235 1,719 

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 
(εκτός από εκείνες που είναι 
συσκευασμένες γιατ 492 120 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 λάδιακ 1,217 12 

8505' 

Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων 
που προορίζονται για ιατρική 
χρήση). Μόνιμοι μαγνήτες και είδη 
που προορίζονται να γίνουν 
μόνιμοι μαγνήτες μετά από 
μαγνητοποίηση. Πλάκες 
υποστήριξης, σφιγκτήρες και 
παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή 
ηλεκτρομαγνητικές διατά 458 5 9017' 

Όργανα και συσκευές 
σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές 
σχεδίασης, παντογράφοι, 
μοιρογνωμόνια, μαθηματικά 
εργαλεία, λογαριθμικοί 
κανόνες και κύκλοι). Οργανα 
και συσκευές μέτρησης του 
μήκους, για χρήση με το χέρι 
(π.χ. χάρακες, μέτρα σε ται 1,148 20 

6501' Καμπάνες για καπέλα 418 4 4203' Ενδύματα και εξαρτήματα της 1,141 16 
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αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το 
γύρο, από πίλημα, καθώς και 
δίσκοι και κύλινδροι (έστω και 
κομμένοι), από πίλημα, για την 
κατασκευή καπέλων 

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) 

8503' 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτρικές γεννήτριες, 
συγκροτήματα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος ή για 
ηλεκτρικούς περιστρεφόμενους 
μετατροπείς, π.δ.κ.α. 380 18 1904' 

Τρόφιμα που λαμβάνονται 
από τη διόγκωση ή φρύξη 
δημητριακών ή προϊόντων 
δημητριακών, όπως π.χ. 
καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-
φλέϊκς, καθώς και δημητριακά 
(εκτός από καλαμπόκι) σε 
κόκκους, ή υπό μορφή 
νιφάδων ή άλλων 
επεξεργασμένων κόκκων 
(εκτός από αλεύρ 1,099 371 

8476' 

Αυτόματοι πωλητές προϊόντων 
(π.χ. αυτόματοι πωλητές 
γραμματοσήμων, τσιγάρων, 
τροφίμων ή ποτών), ό. συμπ. οι 
αυτόματες μηχανές μετατροπής 
συναλλάγματος 352 16 8542' 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα 
και ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 1,081 1 

8542' 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα και 
ηλεκτρονικές 
μικροσυναρμολογήσεις 318 3 2925' 

Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική 
ομάδα, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και η 
ζαχαρίνη και τα άλατά της, ή 
με ιμινική ομάδα 1,080 200 

5515' 

Υφάσματα που αποτελούνται ως 
επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό 
< 85% κατά βάρος, από 
συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα 
από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο 
με βαμβάκι 302 6 0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 
αχλάδια των ποικιλιών 
avocats και goyaves, μάγγες 
και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 1,079 192 

7020' 
Τεχνουργήματα από γυαλί, 
π.δ.κ.α. 300 74 0307' 

Μαλάκια, κατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου, 
έστω και χωρίς το όστρακό 
τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα σε απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη, και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, 
εκτός των μαλακοστράκων 
και των μαλακίων. Αλεύρια, σ 1,070 750 

4602' 

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που 
κατασκευάζονται απευθείας σε 
καθορισμένη μορφή από πλεκτικές 
ύλες ή κατασκευάζονται με τη 
βοήθεια ειδών της κλάσης 4601, 
και τεχνουργήματα από φυτικούς 
σπόγγους (λούφα) (εκτός από 
επενδύσεις τοίχων της κλάσης 
4814. Σπάγ 299 26 9305' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
όπλα και παρόμοια είδη των 
κλάσεων 9301 έως 9304, 
π.δ.κ.α. 1,064 27 

5512' 

Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε συνθετικές ίνες μη 
συνεχείς >= 85% 286 9 5204' 

Νήματα για ράψιμο από 
βαμβάκι, έστω και 
συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 875 25 

7609' 

Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης 
και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. 
καμπύλες ή περιβλήματα), από 
αργίλιο 270 42 9015' 

Όργανα και συσκευές 
γεοδαισίας, τοπογραφίας, 
εικονομετρίας, υδρογραφίας, 
ωκεανογραφίας, υδρολογίας, 
μετεωρολογίας ή γεοφυσικής 
(εκτός από πυξίδες). 
Τηλέμετρα 870 5 

3802' 

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. 
Φυσικές ορυκτές ύλες 
ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωϊκής 
προέλευσης, στους οποίους 
περιλαμβάνεται και ο 
εξασθενισμένος ζωϊκός άνθρακας 255 500 2915' 

Οξέα μονοκαρβοξυλικά 
άκυκλα κορεσμένα και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 860 100 

4902' 
Εφημερίδες και περιοδικές 
εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 232 4 8540' 

Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής 
καθόδου, ψυχρής καθόδου 826 18 
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εικονογραφημένες ή με 
διαφημίσεις 

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,  

3002' 

Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων 
παρασκευασμένο για 
θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί 
και άλλα κλάσματα του αίματος 
και τροποποιημένα ανοσολογικά 
προϊόντα, είτε λαμβάνονται μέσω 
βιολογικώντεχνολογικών 
διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια, 200 2 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) 798 9 

6105' 

Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή 
αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ 
και φανελάκια) 165 1 7312' 

Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, 
αρτάνες και παρόμοια είδη, 
από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός 
από μονωμένα προϊόντα για 
την ηλεκτροτεχνία, στριφτό 
σύρμα περιφράξεων και 
αγκαθωτό σύρμα) 780 35 

3801' 

Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης 
κολλοειδής ή ημικολλοειδής. 
Παρασκευάσματα με βάση το 
γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με 
μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων 
ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 154 20 4803' 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας), 
χαρτί που χρησιμοποιείται 
για πετσέτες χεριών, για 
πετσέτες και παρόμοια 
χαρτιά οικιακής χρήσης, 
υγιεινής ή καθαριότητας, 
χαρτοβάμβακας και επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, έστω και 
ρυτιδωμένα, πτυχωτά, 
ανάγλυφα,δ 778 90 

6215' 

Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) 
και φουλάρια-γραβάτες, από 
υφαντικές ύλες (εκτός των 
πλεκτών) 152 3 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. 772 42 

3507' 
Ένζυμα. Ένζυμα 
παρασκευασμένα, π.δ.κ.α. 144 3 7017' 

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, 
υγιεινής ή φαρμακείου, έστω 
και με αριθμητικές ή 
ογκομετρικές ενδείξεις (εκτός 
από δοχεία για τη μεταφορά ή 
τη συσκευασία, καθώς και 
όργανα, μηχανήματα και 
συσκευές για μετρήσεις, 
πειράματα και ιατρικές 
χρήσεις του κεφαλαίου 693 5 

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 125 25 7115' 

Τεχνουργήματα από 
πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα, π.δ.κ.α. 676 17 

6207' 

Φανελάκια, σλιπ και άλλα 
σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, 
ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια 
είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός 
των πλεκτών) 113 1 5703' 

Τάπητες και άλλες 
επενδύσεις δαπέδου από 
υφαντικές ύλες, φουντωτοί 
βελουδωτή κατασκευή με 
βελόνα, έστω και έτοιμοι 599 85 

8533' 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. 
οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα 
(εκτός από θερμαντικές 
αντιστάσεις) 105 1 6804' 

Μυλόπετρες, λειαντικές 
πέτρες και παρόμοια είδη, 
χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, 
για το άλεσμα, την αφαίρεση 
ινών, το κοπάνισμα, το 
ακόνισμα, το γυάλισμα, τη 
διόρθωση (ρεκτιφιέ), την 589 62 
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κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες 
για το ακόνισμα ή το 
γυάλισμα με το χέρι κα 

5702' 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες, 
υφασμένοι, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι,στους 
οποίους περιλαμβάνονται και οι 
τάπητες με την ονομασία κιλίμια, 
σουμάκ, καραμανίας και 
παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο 
χέρι 97 43 7020' 

Τεχνουργήματα από γυαλί, 
π.δ.κ.α. 540 198 

8201' 

Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, 
τσάπες παντός τύπου, δίκρανα, 
τσουγκράνες και αποξέστες, από 
κοινά μέταλλα. Τσεκούρια, 
μπαλτάδες, κλαδευτήρια και 
παρόμοια εργαλεία για το κόψιμο 
ή το σχίσιμο ξύλων, από κοινά 
μέταλλα. Ψαλίδια για τον 
τεμαχισμό πουλερικώ 95 4 5906' 

Υφάσματα συνδυασμένα με 
καουτσούκ (εκτός των 
φύλλων των υφασμένων για 
επίσωτρα με πεπιεσμένο 
αέρα, που λαμβάνονται από 
νήματα υψηλής αντοχής από 
νάυλον ή από άλλα 
πολυαμίδια) 489 74 

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. 90 5 4820' 

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, 
σημειωματάρια (σημειώσεων, 
παραγγελιών, αποδείξεων), 
σημειωματάρια-ημερολογία 
(ατζέντες), συσσωματωμένα 
φύλλα χαρτιού για 
υπενθυμίσεις, 
συσσωματωμένα φύλλα 
χαρτιού για επιστολές και 
παρόμοια τεχνουργήματα, 
τετράδια, επιτρ 484 77 

6208' 

Φανελάκια, κομπινεζόν ή 
μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ 
και άλλες κιλότες, νυχτικά, 
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το 
σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες και 
σακάκια μπάνιου, ρόμπες 
δωματίου και παρόμοια είδη, για 
γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των 
πλεκτών, καθώς κα 88 1 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 450 30 

6405' 

Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ 
ή πλαστική ύλη και το άνω μέρος 
από συστατικές ύλες άλλες από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό 
δέρμα ή υφαντικές ύλες. 
Υποδήματα που έχουν τα 
εξωτερικά πέλματα από δέρμα 
φυσικό ή ανασχηματισμένο κ 85 1 7229' 

Σύρματα από χαλυβοκράματα 
άλλα από τον ανοξείδωτο 
χάλυβα, περιελιγμένα 
ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός 
από χοντρόσυρμα) 442 125 

9606' 

Κουμπιά (εκτός από 
μανικετόκουμπα) και κουμπιά-
σούστες. Μήτρες για κουμπιά και 
άλλα μέρη. Ημιτελή κουμπιά 75 27 6214' 

Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, 
κασκόλ, μαντήλες, βέλα και 
παρόμοια είδη (εκτός των 
πλεκτών) 441 5 

5309' Υφάσματα από λινάρι 66 3 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 432 54 

9106' 

Συσκευές ελέγχου του χρόνου και 
χρονόμετρα, με ωρολογιακό 
μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα, 
π.χ. ρολόγια καταγραφής του 
χρόνου εργασίας και ρολόγια 
αποτύπωσης ώρας και 
ημερομηνίας (εκτός από τα 
ρολόγια των κλάσεων 9101 έως 
9105) 65 1 8534' Κυκλώματα τυπωμένα 400 1 

5211' Υφάσματα που αποτελούνται ως 61 3 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, 400 1,540 



 

143 

 

επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό 
< 85% κατά βάρος, από βαμβάκι, 
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με 
βάρος κατά τ.μ. > 200 g 

ό. συμπ. το σασί με τον 
κινητήρα και ο θάλαμος 
οδήγησης 

6116' 

Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς 
ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς 
δάκτυλα (μονοκόμματα), πλεκτά ή 
βροχιδωτά (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για μικρά παιδιά) 59 1 4008' 

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, 
ράβδοι και είδη καθορισμένης 
μορφής, από καουτσούκ μη 
σκληρυμένο 368 2 

2811' 

Οξέα, ανόργανα και ανόργανες 
οξυγονούχες ενώσεις των μη 
μεταλλικών στοιχείων (εκτός από 
χλωριούχο υδρογόνο 
υδροχλωρικό οξύ, χλωριοθειικό 
οξύ, θειικό οξύ, θειικό οξύ ατμίζον, 
νιτρικό οξύ, νιτροθειικά οξέα, 
διφωσφορικό πεντοξείδιο, 
φωσφορικό οξύ, πολυφ 58 3 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) 366 3 

4820' 

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, 
σημειωματάρια (σημειώσεων, 
παραγγελιών, αποδείξεων), 
σημειωματάρια-ημερολογία 
(ατζέντες), συσσωματωμένα 
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, 
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού 
για επιστολές και παρόμοια 
τεχνουργήματα, τετράδια, επιτρ 52 61 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) 319 5 

7214' 

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα, που έχουν απλώς 
σφυρηλατηθεί, ελαθεί, εφελκυσθεί 
ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, 
καθώς και εκείνες που έχουν 
υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση 43 63 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) 305 8 

4005' 

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη 
βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές 
ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 
(εκτός από μείγματα φυσικού 
καουτσούκ, μπαλάτας, 
γουταπέρκας, guayule, chicle ή 
ανάλογων φυσικών γομών με 
συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό 
καουτσούκ που προέρχεται α 32 1 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) 300 4 

6217' 

Συμπληρώματα του ενδύματος, 
έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, 
από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των 
πλεκτών) 31 2 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 272 1 

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 30 1 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 267 8 

9609' 

Μολύβια, μολύβια αντιγραφής και 
χρωματιστά μολύβια (εκτός από τα 
είδη της κλάσης 9608), λεπτές 
ράβδοι γραφίτη, μύτες για 
μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή 
πάστα (παστέλ), κάρβουνο για 
σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή 
σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών 25 2 5209' 

Υφάσματα από βαμβάκι, 
περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε βαμβάκι >= 85%, με βάρος 
κατά τ.μ. > 200 g 255 9 

8532' 
Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές 
μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι 22 1 8714' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, 247 3 
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πυκνωτές, ηλεκτρικοί αναπηρικά καροτσάκια και 
άλλα οχήματα για ασθενείς 
και σωματικά αναπήρους, 
π.δ.κ.α. 

8539' 

Λαμπτήρες πυράκτωσης και 
εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την 
ονομασία φάροι και προβολείς 
σφραγισμένοι, λαμπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων 
και λαμπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 12 1 5705' 

Τάπητες και άλλες 
επενδύσεις δαπέδου από 
υφαντικές ύλες, έστω και 
έτοιμοι (εκτός των υφασμένων 
και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή με 
βελόνα, καθώς και εκτός 
εκείνων από πίλημα) 243 45 

4017' 

Καουτσούκ σκληρυμένο π.χ. 
εβονίτης σε κάθε μορφή, στο 
οποίο περιλαμβάνονται και τα 
απορρίμματα και θραύσματα. 
Τεχνουργήματα από καουτσούκ 
σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 4 1 8484' 

Μεταλλοπλαστικά 
στεγανωτικά παρεμβύσματα. 
Συλλογές ή συνδυασμοί 
στεγανωτικών 
παρεμβυσμάτων ανόμοιων 
ως προς τη σύνθεση, σε 
σακουλάκια, θήκες ή 
παρόμοιες συσκευασίες. 
Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεμβύσματα 220 3 

2101' 

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και 
συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με 
βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση 
τον καφέ, το τσάϊ ή το ματέ. Ρίζες 
κιχωρίου φρυγμένες και άλλα 
φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ 
και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα 
και συμ 2 6 9209' 

Μέρη και εξαρτήματα για 
μουσικά όργανα (π.χ. 
μηχανισμοί για μουσικά 
κουτιά, κάρτες, δίσκοι και 
κύλινδροι για μηχανικά 
μουσικά όργανα), π.δ.κ.α. 
Μετρονόμοι και διαπασών 
παντός τύπου 199 1 

  

369,640,4
50 

 
6217' 

Συμπληρώματα του 
ενδύματος, έτοιμα και μέρη 
ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του 
ενδύματος, από 
υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός 
των πλεκτών) 198 2 

    
6112' 

Φόρμες αθλητικές 
(προπόνησης), κουστούμια 
και σύνολα του σκι, μαγιό, 
κιλότες και σλιπ μπάνιου, 
πλεκτά 182 1 

    
8204' 

Κλειδιά σύσφιγξης, του 
χεριού (ό. συμπ. τα 
δυναμομετρικά κλειδιά), από 
κοινά μέταλλα. 
Εναλλασσόμενοι κάλυκες 
σύσφιγξης, έστω και με 
λαβές, από κοινά μέταλλα 181 2 

  

320,407,8
39 

 
3813' 

Συνθέσεις και γομώσεις για 
πυροσβεστικές συσκευές. 
Πυροσβεστικές φιάλες και 
βόμβες (εκτός από γεμισμένες 
ή μη πυροσβεστικές 
συσκευές, έστω και φορητές, 
καθώς και εκτός από μη 
αναμειγμένα προϊόντα 
καθορισμένης χημικής 
σύστασης με πυροσβεστικές 
ιδιότητ 162 96 

    
8533' 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. 
συμπ. οι ρεοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα (εκτός από 
θερμαντικές αντιστάσεις) 144 1 

    
9609' 

Μολύβια, μολύβια 
αντιγραφής και χρωματιστά 
μολύβια (εκτός από τα είδη 
της κλάσης 9608), λεπτές 
ράβδοι γραφίτη, μύτες για 
μολύβια, ράβδοι από 
χρωματιστή πάστα (παστέλ), 
κάρβουνο για σχεδιάσεις, 
κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης 120 20 



 

145 

 

και κιμωλίες ραφτών 

    
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 117 16 

    
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) 107 2 

    
0106' 

Ζώα ζωντανά (εκτός από 
άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, 
βοοειδή, χοιροειδή, 
προβατοειδή, αιγοειδή, 
πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, 
μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, 
καθώς και εκτός από 
καλλιέργειες 
μικροοργανισμών και 
παρόμοια) 100 22 

    
2203' Μπίρα από βύνη 96 48 

    
8201' 

Φτυάρια παντός τύπου, 
αξίνες, τσάπες παντός τύπου, 
δίκρανα, τσουγκράνες και 
αποξέστες, από κοινά 
μέταλλα. Τσεκούρια, 
μπαλτάδες, κλαδευτήρια και 
παρόμοια εργαλεία για το 
κόψιμο ή το σχίσιμο ξύλων, 
από κοινά μέταλλα. Ψαλίδια 
για τον τεμαχισμό πουλερικώ 95 6 

    
5512' 

Υφάσματα, περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς >= 85% 94 3 

    
6909' 

Είδη από κεραμευτικές ύλες 
για χημικές ή άλλες τεχνικές 
χρήσεις. Σκάφες, φάτνες και 
παρόμοια δοχεία για τη 
γεωργία, καθώς και στάμνες 
και παρόμοια δοχεία για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία, 
από κεραμευτικές ύλες (εκτός 
από μυλόπετρες, πέτρες για 
το γυάλ 89 1 

    
8478' 

Μηχανές και συσκευές για 
την προπαρασκευή ή την 
επεξεργασία του καπνού, που 
δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 85 5 

 

Ποσοστά μεταβολών κατά έτος και μερίδιο επί συνόλου εξαγωγών και εισαγωγών ανά χώρα και 

ομάδα χωρών 

 

  imports exports 
imports 
% 

exports 
% 

% επί 
συν. 

% επί 
συν. 

mil. $   2020  2019  2020  2019      imports exports 
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Grand Total   70,006.2 76,675.9 50,037.8 58,508.1 -9.527  -16.928      

Europe   36,736.8 37,492.3 17,558.6 21,281.6 -2.057  -21.203      

European Union   27,132.8 27,677.9 14,671.5 17,328.7 -2.009  -18.111      

Austria AT 608.5 530.6 76.1 73.5 12.802  3.41656  0.87 0.15209  

Italy IT 2,686.1 2,799.7 785.9 949.5 -4.229  -20.817  3.84 1.57061  

Ireland IE 1,214.5 1,051.4 188.0 86.1 13.429  54.2021  1.73 0.37572  

Estonia EE 38.9 40.8 8.7 9.7 -4.884  -11.494  0.06 0.01739  

Bulgaria BG 111.6 106.6 49.3 39.9 4.4803  19.0669  0.16 0.09853  

Belgium BE 3,133.6 3,596.5 1,452.0 1,636.9 -14.77  -12.734  4.48 2.90181  

Germany DE 5,204.6 5,582.7 1,679.3 1,671.8 -7.265  0.44661  7.434484 3.35606  

Denmark DK 320.2 297.6 98.2 94.1 7.0581  4.17515  0.46 0.19625  

Netherlands NL 2,873.3 2,884.0 2,461.3 2,176.2 -0.372  11.5833  4.10 4.91888  

Hungary HU 244.6 261.2 125.7 128.5 -6.787  -2.2275  0.35 0.25121  

United Kingdom GB 2,986.0 3,027.1 3,724.8 4,992.4 -1.376  -34.031  4.27 7.44397  

Greece GR 375.3 321.0 324.2 442.6 14.468  -36.521  0.54 0.64791  

Luxembourg LU 189.5 141.6 21.7 12.6 25.277  41.9355  0.27 0.04337  

Latvia LV 64.4 51.1 24.3 28.1 20.652  -15.638  0.09 0.04856  

Lithuania LT 81.5 68.9 39.5 36.3 15.46  8.10127  0.12 0.07894  

Malta MT 110.6 103.9 152.8 323.6 6.0579  -111.78  0.16 0.30537  

Slovenia SI 68.3 63.8 325.2 336.8 6.5886  -3.567  0.10 0.64991  

Slovakia SK 132.5 186.0 17.7 17.7 -40.38  0  0.19 0.03537  

Spain ES 1,525.3 1,599.9 877.5 987.9 -4.891  -12.581  2.18 1.75367  

Poland PL 479.0 447.1 200.4 510.0 6.6597  -154.49  0.68 0.4005  

Portugal PT 296.9 247.6 76.7 98.0 16.605  -27.771  0.42 0.15328  

Finland FI 356.4 273.1 47.6 50.4 23.373  -5.8824  0.51 0.09513  

Czech Republic CZ 667.8 698.7 123.4 135.4 -4.627  -9.7245  0.95 0.24661  

France FR 2,147.9 2,062.7 1,160.7 1,542.6 3.9667  -32.903  3.07 2.31965  

Cyprus CY 223.9 225.2 319.1 647.6 -0.581  -102.95  0.32 0.63772  

Croatia HR 33.0 41.3 20.6 51.9 -25.15  -151.94  0.05 0.04117  

Romania RO 252.6 237.9 133.3 118.6 5.8195  11.0278  0.36 0.2664  

Sweden SE 706.0 729.9 157.5 130.0 -3.385  17.4603  1.01 0.31476  

European Free Trade                   

   Association 
(E.F.T.A.)   5,465.4 5,847.6 505.1 1,144.7 -6.993  -126.63  7.81 1.00944  

Iceland IS 3.3 2.8 2.1 2.1 15.152  0  0.00 0.0042  

Norway NO 207.2 226.0 58.1 57.2 -9.073  1.54905  0.30 0.11611  

Switzerland CH 5,254.9 5,618.8 444.9 1,085.4 -6.925  -143.96  7.51 0.88913  

Other European                   

   Countries   4,138.6 3,966.8 2,382.0 2,808.2 4.1512  -17.893  5.91 4.7604  

Ukraine UA 153.3 123.2 134.5 162.1 19.635  -20.52  0.22 0.2688  

Bosnia and 
Herzegovina BA 9.4 2.4 2.1 2.2 74.468  -4.7619  0.01 0.0042  

Belarus BY 13.8 13.5 27.9 28.5 2.1739  -2.1505  0.02 0.05576  

Gibraltar GL 1.4 1.4 1.0 12.8 0  -1180  0.00 0.002  

Turkey TR 3,497.1 3,207.8 1,429.1 1,757.6 8.2726  -22.986  5.00 2.85604  

Moldova Republic MD 3.5 6.0 3.6 3.7 -71.43  -2.7778  0.00 0.00719  

Macedonia MK 4.6 4.0 4.3 4.0 13.043  6.97674  0.01 0.00859  

Russian Federation RU 418.3 569.5 666.0 709.1 -36.15  -6.4715  0.60 1.33099  

Other Countries   37.2 39.0 113.5 128.2 -4.839  -12.952  0.05 0.22683  

Asia   17,661.1 17,295.9 11,323.8 13,470.4 2.0678  -18.957  25.23 22.6305  

Uzbekistan UZ 1.4 1.6 22.6 18.5 -14.29  18.1416  0.00 0.04517  
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Azerbaijan AZ 13.7 0.7 190.7 113.9 94.891  40.2727  0.02 0.38111  

Indonesia ID 54.0 43.7 22.1 30.5 19.074  -38.009  0.08 0.04417  

Armenia AM 4.7 5.6 4.5 7.5 -19.15  -66.667  0.01 0.00899  

Georgia GE 20.1 14.7 23.2 27.6 26.866  -18.966  0.03 0.04636  

India IN 1,510.4 1,857.3 1,581.2 1,989.4 -22.97  -25.816  2.16 3.16001  

Hong Kong HK 2,128.2 1,911.8 1,238.2 3,041.3 10.168  -145.62  3.04 2.47453  

Philippines PH 43.9 55.7 185.9 231.4 -26.88  -24.476  0.06 0.37152  

Vietnam VN 386.8 646.3 158.9 117.2 -67.09  26.2429  0.55 0.31756  

Turkmenistan TM 0.9 0.9 1.1 0.0 0  100  0.00 0.0022  

Taiwan TW 936.2 941.1 731.4 685.6 -0.523  6.26196  1.34 1.46169  

Japan JP 1,241.3 1,319.8 946.5 876.6 -6.324  7.3851  1.77 1.89157  

Jordan JO 206.9 285.5 39.2 99.2 -37.99  -153.06  0.30 0.07834  

Myanmar MM 1.7 3.5 3.0 3.1 -105.9  -3.3333  0.00 0.006  

Malaysia MY 8.5 16.9 6.6 3.4 -98.82  48.4848  0.01 0.01319  

China 
(1)

 CN 7,666.2 6,792.5 4,223.7 4,422.1 11.397  -4.6973  10.95 8.44102  

Singapore SG 1,070.8 1,105.6 495.0 491.9 -3.25  0.62626  1.53 0.98925  

Sri Lanka LK 93.0 104.3 64.2 79.9 -12.15  -24.455  0.13 0.1283  

South Korea KR 1,689.5 1,624.6 778.8 706.4 3.8414  9.29635  2.41 1.55642  

Kazakhstan KZ 0.7 15.5 121.8 34.0 -2114  72.0854  0.00 0.24342  

Thailand TH 406.6 488.7 302.1 372.4 -20.19  -23.27  0.58 0.60374  

Other Countries   175.6 59.6 183.1 118.5 66.059  35.2813  0.25 0.36592  

A f r i c a   323.0 350.4 580.0 731.2 -8.483  -26.069  0.46 1.15912  

Uganda UG 7.2 9.5 9.2 12.3 -31.94  -33.696  0.01 0.01839  

Ethiopia ET 72.3 87.0 17.1 20.7 -20.33  -21.053  0.10 0.03417  

Botswana BW 0.0 0.0 1.5 15.0     0.00 0.003  

Ghana GH 2.6 3.8 33.0 23.8 -46.15  27.8788  0.00 0.06595  

Gabon GA 0.2 0.2 1.2 0.2 0  83.3333  0.00 0.0024  

South Africa ZA 73.4 69.1 175.9 207.2 5.8583  -17.794  0.10 0.35153  

Dem. Rep.of the Congo CD 0.0 0.0 0.6 0.2     0.00 0.0012  

Zimbabwe ZW 0.3 0.7 1.4 1.7 -133.3  -21.429  0.00 0.0028  

Zambia ZM 0.1 0.4 9.1 8.0 -300  12.0879  0.00 0.01819  

Cote d'Ivoire CI 0.2 0.5 6.1 6.8 -150  -11.475  0.00 0.01219  

Tanzania TZ 7.7 5.0 14.1 8.9 35.065  36.8794  0.01 0.02818  

Mauritius MU 8.6 1.9 5.3 3.9 77.907  26.4151  0.01 0.01059  

Egypt EG 80.4 75.9 90.6 110.5 5.597  -21.965  0.11 0.18106  

Morocco MA 10.4 9.8 12.4 3.9 5.7692  68.5484  0.01 0.02478  

Nigeria NG 4.7 6.3 35.9 165.5 -34.04  -361  0.01 0.07175  

Namibia NA 0.6 0.5 2.4 2.0 16.667  16.6667  0.00 0.0048  

Senegal SN 2.9 4.4 5.3 14.7 -51.72  -177.36  0.00 0.01059  

Republic of Congo CG 0.0 0.0 0.7 4.1   -485.71  0.00 0.0014  

Cameroon CM 0.0 0.0 7.3 5.1 #DIV/0!   0.00 0.01459  

Kenya KE 5.0 7.0 37.2 49.0 -40  -31.72  0.01 0.07434  

Reunion RE 0.0 0.0 1.8 2.5   -38.889  0.00 0.0036  

Rwanda RW 0.0 0.3 17.2 2.9   83.1395  0.00 0.03437  

Other Countries   46.4 68.1 94.7 62.3 -46.77  34.2133  0.07 0.18926  

A m e r i c a   9,854.8 13,109.9 15,681.9 18,761.8 -33.03  -19.64  14.08 31.3401  

North America   8,967.3 12,117.6 13,961.8 16,941.4 -35.13  -21.341  12.81 27.9025  

USA US 8,619.7 11,744.9 13,078.0 15,964.2 -36.26  -22.069  12.31 26.1362  

Mexico MX 74.5 95.8 320.1 351.8 -28.59  -9.9032  0.11 0.63972  

Canada CA 273.1 276.9 563.7 625.4 -1.391  -10.946  0.39 1.12655  

Central America   71.8 128.4 148.1 160.3 -78.83  -8.2377  0.10 0.29598  
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El Salvador SV 0.1 0.0 6.1 5.9 100  3.27869  0.00 0.01219  

Bahamas BS 1.5 0.9 0.0 0.5 40    0.00 0  

Barbados BB 0.0 0.0 0.3 0.6   -100  0.00 0.0006  

Jamaica JM 0.0 0.0 4.1 5.0   -21.951  0.00 0.00819  

Guatemala GT 5.2 4.2 26.5 23.7 19.231  10.566  0.01 0.05296  

Haiti HT 0.0 0.0 0.2 0.3   -50  0.00 0.0004  

Honduras HN 0.1 0.0 9.5 12.1 100  -27.368  0.00 0.01899  

Dominican Republic DO 5.2 6.4 27.6 26.2 -23.08  5.07246  0.01 0.05516  

Trinidad  and Tobago TT 0.0 0.0 8.6 4.2   51.1628  0.00 0.01719  

Martinique MQ 0.0 0.0 0.6 0.7   -16.667  0.00 0.0012  

Nicaragua NI 0.4 0.2 3.0 2.8 50  6.66667  0.00 0.006  

Panama PA 17.6 23.4 7.2 9.3 -32.95  -29.167  0.03 0.01439  

Costa Rica CR 5.2 9.8 28.9 32.4 -88.46  -12.111  0.01 0.05776  

Other Countries   36.5 83.5 25.5 36.6 -128.8  -43.529  0.05 0.05096  

South America   815.7 863.9 1572.0 1660.1 -5.909  -5.6043  1.17 3.14162  

Uruguay UY 139.0 115.3 13.5 9.9 17.05  26.6667  0.20 0.02698  

Ecuador EC 6.8 5.6 21.8 24.4 17.647  -11.927  0.01 0.04357  

Argentina AR 204.3 190.3 121.7 137.8 6.8527  -13.229  0.29 0.24322  

Bolivia BO 2.2 2.2 3.7 3.9 0  -5.4054  0.00 0.00739  

Brazil BR 219.1 235.3 998.4 1,180.1 -7.394  -18.199  0.31 1.99529  

Venezuela VE 0.8 4.1 0.8 1.0 -412.5  -25  0.00 0.0016  

Paraguay PY 104.5 144.6 13.2 7.9 -38.37  40.1515  0.15 0.02638  

Peru PE 9.6 8.4 57.6 70.9 12.5  -23.09  0.01 0.11511  

Chile CL 110.2 146.5 151.4 132.2 -32.94  12.6816  0.16 0.30257  

Colombia CO 19.2 11.6 188.5 86.7 39.583  54.0053  0.03 0.37672  

Other Countries   0.0 0.0 1.4 5.3   -278.57  0.00 0.0028  

O c e a n i a   200.7 259.1 538.8 589.8 -29.1  -9.4655  0.29 1.07679  

Australia AU 165.3 235.9 473.6 503.4 -42.71  -6.2922  0.24 0.94648  

New Zealand NZ 14.1 20.4 63.0 79.5 -44.68  -26.19  0.02 0.1259  

Papua New Guinea PG 0.0 0.0 1.2 2.0   -66.667  0.00 0.0024  

Fiji FJ 0.0 0.0 0.2 1.8   -800  0.00 0.0004  

Other Countries   21.3 2.8 0.8 3.1 86.854  -287.5  0.03 0.0016  

Unclassified               0.00   

   Countries   5,229.8 8,168.3 4,354.7 3,673.3 
-56.19  15.6475  7.47 8.70282  

Πηγή: Εθνική Στατισιτκή Υπηρεσία Ισραήλ (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ) 

 

 

3.2 Χρήσιμες διευθύνσεις 

1. Ισραηλινές Αρχές 

Υπουργείο Εξωτερικών              Τηλ: +972-2-5303111 http://mfa.gov.il/mfa/ 

Yπουργείο Άμυνας - SIBAT            Τηλ: +972-3-6975585  www.mod.gov.il 

Υπουργείο Οικονομίας                     Τηλ. +972-2-6662299 www.moital.gov.il 

Υπουργείο Οικονομικών           Τηλ: +972-2-5317111 www.mof.gov.il 

Υπουργείο Γεωργίας           Τηλ: +972-3-9485555 www.moag.gov.il 

Υπουργείο Μεταφορών           Τηλ: +972-2-6663333 www.mot.gov.il 

Υπουργείο Εθνικών Υποδομών, Ενέργειας & Υδάτινων Πόρων  

                                                          Τηλ: 972-2-5006777  http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx 

http://mfa.gov.il/mfa/
http://www.moital.gov.il/
http://www.mof.gov.il/
http://www.moag.gov.il/
http://www.mot.gov.il/
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Υπουργείο Τουρισμού                      Τηλ: 972-2-6664200     www.tourism.gov.il 

Στατιστική Υπηρεσία           Τηλ: 972-2-6553553  www.cbs.gov.il 

Τράπεζα του Ισραήλ           Τηλ: 972-2-6552211  http://www.bankisrael.gov.il 

Ισραηλινό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλ: 972-3-6465115  http://www.sii.org.il/ 

2. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

Ένωση Ισραηλινών Εμπ. Επιμ/ρίων & Εμπορικό Επιμελητήριο Τελ Αβίβ      

                                                          Τηλ. +972-3-5631010  chamber@chamber.org.il 

Επιμελητήριο Ισραήλ-Ελλάδας        Τηλ. +972 552586244  chamber@israelgreece.com 

Εμπορικό Επιμελητήριο Χάϊφας       Τηλ:+972-4-8626364  main@haifachamber.org.il 

Εμπορικό Επιμελητήριο  Ιεροσολύμων   

                              Τηλ: +972-2-6254333   jerccom@inter.net.il 

Εμπορικό Επιμελητήριο  Μπεέρ Σέβα   

                                                           Τηλ: +972-8-6234222   chamber7@zahav.net.il 

Εμπορικό Επιμελητήριο Ναζαρέτ     Τηλ:+972-4-6465222    shaheen.comp@gmail.com 

Εμπορικό Επιμελητήριο  Εϊλάτ         Τηλ:+972-8-6326233   danilahav@gmail.com 

 

3. Οικονομικοί Οργανισμοί 

Ισραηλινό Ινστιτούτο Εξαγωγών και διεθνούς συνεργασίας   

                                                           Τηλ: +972-3-5142945    www.export.gov.il 

Σύνδεσμος Ισραηλινών ΒιομηχανιώνΤηλ: +972-3-5198814-5 www.industry.org.il 

 

4. Διοργανωτές Εκθέσεων 

Kenes Exhibitions Ltd.   Τηλ: +972-3-9727557                 

www.kenesexhibitions.com 

Israel Trade Fairs & Conventions Center Τηλ: +972-3-6404415  www.fairs.co.il 

Stier Group Ltd.    Τηλ: +972-3-5626090  www.stier.co.il 

 

 

 

3.3 Συμμετοχή του Ισραήλ σε Διεθνείς Οργανισμούς – Διμερείς 

Οικονομικές Συμφωνίες  
Οι κύριοι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, στους οποίους συμμετέχει το Ισραήλ, 

είναι οι ακόλουθοι: 

 Πίνακας 7: Συμμετοχή Ισραήλ σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς 

Α/Α ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ημερομηνία Προσχώρησης 

1. Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG)  

 1α. Διεθνής Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (ΙBRD) 12.07.1954 

http://www.cbs.gov.il/
http://www.bankisrael.gov.il/
mailto:chamber@chamber.org.il
mailto:chamber@israelgreece.com
mailto:main@haifachamber.org.il
mailto:jerccom@inter.net.il
mailto:chamber7@zahav.net.il
mailto:shaheen.comp@gmail.com
mailto:danilahav@gmail.com
http://www.industry.org.il/
http://www.kenesexhibitions.com/
http://www.fairs.co.il/
http://www.stier.co.il/
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 1β. Διεθνής Αναπτυξιακή  Ένωση (IDA) 22.12.1960 

 1γ. Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού Διεθνών Διαφορών (ICSID) 16.06.1980 

 1δ. Πολυμερής Συνθήκη Εγγυήσεως των Επενδύσεων (MIGA) 21.05.1992 

 1ε. Διεθνής Εταιρία Χρηματοδοτήσεων (IFC) 26.09.1956 

2. Oργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟECD) 10.09.2010 

3. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) 12.07.1954 

4. Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 03.03.1990  

5. Διαμερικανική Αμερικανική Τράπεζα (ΙADΒ) 28.03.1976 

6. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) 21.04.1995 

7. Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΒΙS) 30.09.2003 

8. Διεθνής Ομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ΙΤUC) 2006 

9. Διεθνής Οργανισμός Τελωνείων (WCO) 23.05.1958 

10. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) 1948 

11. Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCAO) 1949 

12. Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD) 

 

13. Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης (UNIDO) 21.06.1995 

14. Διεθνής Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (UNECE) 26.07.1991 (προσωρινό μέλος) 

15. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών  (UNDP) 1965 

16. Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων (FAO) 23.11.1949 

17. Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΙLO)  

18. Διεθνής Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) 26.04.1970 

19. Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) 1957 

20. Διεθνής  Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) 24.06.1948 

21. Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD) 10.01.1978 

22. Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) 1975 

 

 

3.4 Διμερείς Οικονομικές Συμφωνίες 
Το Ισραήλ έχει συνάψει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου, με Η.Π.Α., Καναδά, 

Μεξικό, Ε.Ε. Tουρκία και τις χώρες Mercosur. Επίσης, με  την Ιορδανία και την Αίγυπτο 
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(χώρες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες ειρήνης) υφίστανται Συμφωνίες για Ειδικές 

Βιομηχανικές Ζώνες (QIZ). 

                   ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Διμερείς Οικονομικές Συμφωνίες  

Συμφωνίες Ελευθέρου 

Εμπορίου 

Συμφωνίες 

Προστασίας 

Επενδύσεων 

Συμφωνίες Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας 

Συμφωνίες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 

Διμερείς & Προγράμματα 

Ε.Ε. Αιθιοπία Αζερμπαϊτζάν ΕUREKA 

Ε.Ζ.Ε.Σ. Αζερμπαϊτζάν Αρμενία Eurostars 

ΗΠΑ Aλβανία Αυστραλία CIP-EEN 

Ινδία
23

 Aργεντινή Aυστρία
24

 Galileo 

Κολομβία
25

 Aρμενία Αιθιοπία ERA-NET 

Καναδάς Bουλγαρία
26

 Βέλγιο  

Mεξικό Γερμανία Βιετνάμ Fp7 (ISERD) 

MERCOSUR Γεωργία Βόρεια Μακεδονία Ταμείο: SIIRD (Σιγκαπούρη) 

Τουρκία Γουατεμάλα  Bουλγαρία Ταμείο: KORIL (N. Kορέα) 

Συμφωνίες με Ειδικές 

Βιομηχανικές  Ζώνες 

(ΕΒΖ)  

Eλ Σαλβαδόρ Bραζιλία Ταμείο:CIRDF (Πολιτεία Oντάριο - Kαναδάς) 

Αίγυπτος
27

  Eσθονία 

  

Γαλλία
28

 Tαμείο: BIRD (HΠΑ)  

Ιορδανία
29

 Ιαπωνία Γερμανία
30

 Διμερής Επιτροπή και Ίδρυμα Επιστήμης και 

Τεχνολογίας (ΗΠΑ) 

Ηνωμένο Βασίλειο
31

 Iνδία
32

 Γεωργία
33

 Πολιτεία: Κολοράντο (ΗΠΑ) 

Παναμάς
34

 Καζαχστάν Δανία
35

 Πολιτεία: Μέρυλαντ (ΗΠΑ) 

                                                           
23 Ινδία: Υπό διαπραγμάτευση 
24 Υπεγράφη νεώτερη συνθήκη (28.11.16)  που διαδέχθηκε την παλαιότερες της 08.07.2010 &  29.01.70 (έναρξη ισχύος από 
01.04.68) 
25 Αναμένεται η κύρωσή της 
26 Τροποποιητικό Πρωτόκολλο (07.07.2011) 
27 Aίγυπτος: Συμφωνία για  Ειδικές Βιομηχανικές Ζώνες 
28 Υπεγράφη νεώτερη συμφωνία (31.07.1995), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 01.01.1997 
29 Ιορδανία: Συμφωνία για Ειδικές Βιομηχανικές Ζώνες 
30 Γερμανία: Νέα Συνθήκη υπεγράφη την 08.06.2009 –Εκκρεμεί σχέδιο νέας συμφωνίας της 21.08.2014 
31

Σχετική συμφωνία θα έλθει σε ισχύ, μετά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ 
32

 Η Συμφωνία καταγγέλθηκε από την Ινδία στις 23.03.2017. Επενδύσεις που υλοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Συμφωνίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας, για μία περαιτέρω χρονική περίοδο 15 ετών, μέχρι τις 23.3.2019 
33 Γεωργία: Yπεγράφη στις 12.05.2010, τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2012, δεν έχει κυρωθεί 
34

 Αναμένεται η κύρωσή της 
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Συμφωνίες Ελευθέρου 

Εμπορίου 

Συμφωνίες 

Προστασίας 

Επενδύσεων 

Συμφωνίες Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας 

Συμφωνίες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 

Διμερείς & Προγράμματα 

Ουκρανία
36

 Κίνα  Πολιτεία: Μασαχουσέτη (ΗΠΑ) 

 Κορέα (Ν) Ελβετία  

 Κροατία Ελλάς
37

 Πολιτεία: Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) 

 Κύπρος Εσθονία Πολιτεία: Ουισκόνσιν (ΗΠΑ) 

 Λεττονία Ηνωμένο Βασίλειο
38

 Πολιτεία: Βιρτζίνια (ΗΠΑ) 

 Λευκορωσία ΗΠΑ  

 Λιθουανία Ιαπωνία  

 Μαυροβούνιο 

(μαζί με Σερβία) 

Ινδία
39

  

 Μογγολία Ιρλανδία  

 Μολδαβία Ισπανία  

 Μυαμάρ 

(Βιρμανία) 

Ιταλία  

 Ν.Αφρική
40

 Καναδάς  

 Πολωνία Κίνα  

 Ρουμανία
41

 Κάτω Χώρες  

 Σερβία (με 

Μαυροβούνιο 

Κορέα  

 Σλοβακία Κροατία  

 Σλοβενία Λεττονία  

 Ταϊλάνδη Ουγγαρία  

 Τουρκία Ουζμεκιστάν  

                                                                                                                                                                      
35 Δανία:H αρχική συμφωνία της 27.06.66 τροποποιήθηκε από νεώτερη της 09.09.2012 
36

 Αναμένεται η κύρωσή της 
37 Ελλάς: Υπεγράφη στις 24.10.1995, τέθηκε σε ισχύ την 01.01.1999 
38

 Το ΙΙ Πρωτόκολλο δεν επικυρώθηκε ακόμη 
39 Ινδία: Yπεγράφη 29.01.1996, τέθηκε σε ισχύ 01.01.1994, σε ό,τι, όμως αφορά τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή θα 

έχει ισχύ από 01.07.1996 
40

 Η Συμφωνία δεν έχει τεθεί σε ισχύ 
41

 Τρποποποιητικό Πρωτόκολλο υπεγράφη στις 12.08.2010, το οποίο δεν έχει τεθεί σε ισχύ 
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Συμφωνίες Ελευθέρου 

Εμπορίου 

Συμφωνίες 

Προστασίας 

Επενδύσεων 

Συμφωνίες Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας 

Συμφωνίες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 

Διμερείς & Προγράμματα 

 Τουρκμενιστάν Ουκρανία  

 Ουκρανία Λευκορωσία  

 Ουρουγουάη Λεττονία  

 Ουζμπεκιστάν Λιθουανία  

 Τσεχία Λουξεμβούργο  

  Μάλτα  

  Μεξικό  

  Μολδαβία  

  Ν. Αφρική  

  Νορβηγία  

  Παναμάς  

  Πολωνία  

  Πορτογαλία
42

  

  Ρουμανία  

  Ρωσσία  

  Σερβία
43

  

  Σιγκαπούρη  

  Σλοβακία  

  Σλοβενία  

  Σουηδία  

  Ταϊβάν  

  Ταϊλάνδη  

  Τουρκία  

                                                           
42

 Σε εν λόγω Συμφωνία,  προβλέψεις της για τη φορολογία στην πηγή, ισχύουν από 24.03.19 
43

 Αναμένεται η κύρωσή της 
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Συμφωνίες Ελευθέρου 

Εμπορίου 

Συμφωνίες 

Προστασίας 

Επενδύσεων 

Συμφωνίες Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας 

Συμφωνίες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 

Διμερείς & Προγράμματα 

  Τζαμάϊκα  

  Τσεχία  

  Φιλιππίνες  

  Φινλανδία  

 

 

 

4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
        Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ Πληθυσμός: 9,2 εκ. - (Μάρτιος 2021) 

-Γλώσσες: Επίσημες γλώσσες είναι τα Εβραϊκά και τα Αραβικά. Τα ρωσικά και τα αγγλικά  

χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως. 

-Νόμισμα: Το Νέο Ισραηλινό Σέκελ (NIS) 

-Μέσος μηνιαίος μισθός: 3.500 ευρώ (Νοέμβριος 2019, στοιχεία Κεντρικής Τραπέζης Ισραήλ) 

-Πληθωρισμός: 0,8%  

-Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένο): 4.0%  

-Ενεργός Πληθυσμός: 4.068.000 - Δεκέμβριος 2019 

-Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: $ 41644 

-Κατά κεφαλήν ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη:  (33.600 Ευρώ) 

-Κυριότερες πόλεις: 

Ιεροσόλυμα: 801.000 / Δυτική Ιερουσαλήμ: 400.000 (η περιοχή που μετά το 1948 παρέμεινε υπό τον 

έλεγχο Ισραήλ) 

Τελ Αβίβ/ Tel Aviv: 432.892 

Χάϊφα/ Haifa : 267.300 

Ασντόντ/ Ashdod: 224.656 

Ρισόν λε Τσίον/ Rishon LeZiyyon: 220.492 
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Πέταχ Τίκβα/ Petah Tiqwa: 200.000 

Μπέερ Σέβα/ Beersheba: 186.600 

Νετάνια/ Nenanya: 171.676 

Χόλον/ Holon: 165.787 

 

4.1 ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΜΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥΣ15/07/1952 

_____________________________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ22/07/1952 

_____________________________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ:  ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΔΙ’ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ22/07/1952 

_____________________________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

ΤΟΥΣ 30/12/1953 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΙΣΡΑΗΛ20/01/1969 

 

ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 30/01/1969 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ:  ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΔΙ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΩΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ  28/03/1969 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 27/10/1977 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

23/07/1980 



 

156 

 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 25/09/1984 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 22/05/1986 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ AD HOC ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 25/09/1986 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΙΣΡΑΗΛ 26/11/1986 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 

29/04/1987 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΠΛΗΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ 21/05/1990 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 29/08/1994 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1992- 

1995 24/02/1994 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

03/08/1993 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 21/02/1995 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΦΕΚ 178/Α, 21/08/2006] 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1995-1997 01/01/1995 

_____________________________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
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[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΦΕΚ 134/Α, 23/06/1998] 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1998, 1999, 2000 ΚΑΙ 2001: 

04/11/1998 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ  ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΦΕΚ 211/Α/2.9.03] 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002- 2003-2004 ΚΑΙ 2005 

10/07/2002 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2008 13/12/2005 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ  ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΦΕΚ 71/Α/23.03.2007] 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ  ΙΣΡΑΗΛ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 22/04/2008 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

19/08/2011 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΟΪΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 11/04/2011 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 16/12/2015 

 

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΟΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΚΥΒ/ΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. ΚΟΙΝΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 08/10/2013 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 08/10/2013 
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ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 08/10/2013 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 08/10/2013 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 

08/10/2013 

_____________________________________________________________________ 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6655 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 08/10/2013 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 08/10/2013 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 20/07/2015 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 13/06/2016 

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ: 

27/01/2016 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 27/01/2016 

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

27/01/2016 

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ27/01/2016 

____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 27/01/2016 
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ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 09/06/2016 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ13/03/2017 

 

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ07/05/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ: 15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 
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ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

15/06/2017 

_____________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 15/06/2017 

 

 

 


