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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΤΑΛΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Στοιχεία Γεωγραφίας 
Έκταση: 301.339 τ.χλμ. (δε συμπεριλαμβάνεται ο Άγιος Μαρίνος και το Κράτος του 
Βατικανού) 
Πρωτεύουσα: 
 

Ρώμη 

Η Ιταλία είναι χώρα της νότιας Ευρώπης, αποτελούμενη, κυρίως, από μία μεγάλη 
χερσόνησο σε σχήμα μπότας, που εισχωρεί στην Μεσόγειο, ανάμεσα στην Αδριατική 
θάλασσα, το Ιόνιο πέλαγος και το Τυρρηνικό πέλαγος. Τα Απέννινα όρη διαμορφώνουν τη 
ραχοκοκαλιά της χερσονήσου, και φτάνουν ως τα βόρεια όπου ενώνονται με τις Άλπεις. 
Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη πεδιάδα του ποταμού Πάδου. Έχει επίσης 2 μεγάλα νησιά, τη 
Σικελία και τη Σαρδηνία. Βόρεια συνορεύει με την Ελ βετία κ αι την Αυστρία, δυτικ ά με τη 
Γαλλία και ανατολικά με τη Σλοβενία, ενώ ιταλικό θύλακα που βρίσκεται στο έδαφος της 
Ελβετίας αποτελεί και η πόλη Campione d'Italia. 
 
Οι ανεξάρτητες χώρες του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανού βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα 
σε ιταλικό έδαφος. 
 
Η χώρα διαιρείται σε 20 περιφέρειες (regioni), 5 από τις οποίες (σημειώνονται με*) 
απολαύουν ειδικού διοικητικού καθεστώτος που τους επιτρέπει να νομοθετούν αυτόνομα 
για κάποια τοπικά θέματα. 
 
Πίνακας 1: Περιφέρειες Ιταλίας 

Περιφέρεια Πρωτεύουσα Πληθυσμός 
Αμπρούτσο (Abruzzo) Λ'Ακουίλα 1.305.000 
Απουλία (Puglia) Μπάρι 4.071.000 
Βένετο (Veneto) Βενετία 4.738.000 
Εμιλία-Ρομάνια (Emilia 
Romagna) Μπολόνια 4.187.000 

Καλαβρία (Calabria) Καταντζάρο 2.004.000 
Καμπανία (Campania) Νάπολη 5.790.000 
Κοιλάδα της Αόστης (Valle 
d'Aosta)* Αόστα 123.000 

Λάτιο (Lazio) Ρώμη 5.304.000 
Λιγουρία (Liguria) Γένοβα 1.610.000 
Λομβαρδία (Lombardia) Μιλάνο 9.375.000 
Μάρκε (Marche) Ανκόνα 1.528.000 
Μολίζε (Molise) Καμπομπάσσο 320.000 
Μπαζιλικάτα (Basilicata) Ποτέντσα 594.000 
Ούμπρια (Umbria) Περούτζια 867.000 
Πεδεμόντιο (Piemonte) Τορίνο 4.341.000 
Σαρδηνία (Sardegna)* Κάλιαρι 1.655.000 
Σικελία (Sicilia)* Παλέρμο 5.017.000 
Τοσκάνη (Toscana) Φλωρεντία 3.619.000 
Τρεντίνο-Άνω Αδίγη 
(Trentino-Alto Adige)* Τρέντο 985.000 

Φρίουλι-Βενέτσια Τζιούλια 
(Friuli Venezia Giulia)* Τεργέστη 1.208.000 

Πηγή: Istat  
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Όλες οι περιφέρειες εκτός από την Κοιλάδα της Αόστης διαιρούνται παραπέρα σε δύο ή 
περισσότερες επαρχίες (province). Συνολικά υπάρχουν 109 επαρχίες και 8.101 δήμοι 
(comuni). 
 
 
2. Πληθυσμός 
Πληθυσμός:
 

 59.658.227 (31.12.2013 - απογραφή 2011) 

Η Ιταλία είναι σε μεγάλο βαθμό ομοιογενής γλωσσικά και θρησκευτικά, ενώ παρουσιάζει 
σημαντικές πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές ανομοιομορφίες. Υπάρχουν μικρές 
ομάδες αυτογενών μειονοτήτων. 
 
Ο Καθολικισμός είναι η θρησκεία της πλειοψηφίας των κατοίκων (85% των κατοίκων 
αναπροσδιορίζονται ως καθολικοί). Ωστόσο υπάρχουν κοινότητες Προτεσταντών και 
Εβραίων, ενώ υπάρχει και αυξανόμενος αριθμός μεταναστών Μουσουλμάνων. 
 
Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του πληθυσμού ήταν σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2013 τα 
79,4-84,5 χρόνια. 
 
 
3. Πολιτικό Σύστημα - Πολίτευμα 
Πολιτειακή δομή: Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 
Εθνική εορτή:
 

 2 Ιουνίου 

Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται για μια επταετή θητεία από τη 
Γερουσία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων. 
Ο Πρόεδρος ορίζει τον πρωθυπουργό και ορισμένους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
αλλά δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. 
 
3.1 Xαρτογράφηση πολιτικού χώρου 
Οι πρόωρες Ιταλικές γενικές εκλογές προκηρύχθηκαν για τις 24-25 Φεβρουαρίου 2013. Οι 
βασικοί συνδυασμοί που διεκδίκησαν την εξουσία ήταν οι εξής:  
Κεντροδεξιός συνασπισμός [Silvio BERLUSCONI]: 
- Λαός της Ελευθερίας (Popolo della Libertà) ή PdL [Silvio BERLUSCONI], το οποίο 

κόμμα, κατόπιν απόφασης του ιδρυτή του Berlusconi, επανήλθε στην προηγούμενη 
ονομασία του Forza Italia, για να διασπαστεί στη συνέχεια, με τη δημιουργία ενός νέου 
κόμματος τη Νέα Κεντροδεξιά (Nuovo Centrodestra) ή NCD από τον μέχρι πρόσφατα 
δελφίνο του Berlusconi Angelino ALFANO. 

- Λέγκα του Βορρά (Lega Nord) ή LN [Roberto MARONI] 
- Αδελφοί της Ιταλίας – Εθνική Κεντροδεξιά (Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale) ή 

Fdl [Giorgia MELONI, Ignazio La Russa, και Guido CROSETTO] 
- Η Δεξιά (La Destra) ή LD [Francesco STORACE] 
- Άλλα μικρότερα κόμματα εν λόγω συνδυασμού: Lista Lavoro e Libertà - 3L, Partito 

Pensionati, Grande Sud, Moderati in Rivoluzione, Intesa Popolare, Movimento per le 
Autonomie, Cantiere Popolare, Liberi per una Italia Equa, Basta Tasse. 
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Ιταλία, Κοινό Αγαθό (Κέντρο-Αριστερά) [Pier Luigi BERSANI]: 
- Δημοκρατικό Κόμμα (Partito Democratico) ή PD [Pier Luigi BERSANI] τον όποίο 

διαθέχτηκε στην ηγεσία του κόμματος ο Matteo RENZI (15.12.13) 
- Αριστερά, Οικολογία, Ελευθερία (Sinistra Ecologia Libertà) ή SEL [Nichi VENDOLA]  
- Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Partito Socialista Italiano) ή PSI [Riccardo NENCINI] 
- Δημοκρατικό Κέντρο (Centro Democratico) ή CD [Bruno Tabacci] 
- Λαϊκό Κόμμα του Νότιου Τιρόλου (Südtiroler Volkspartei) ή SVP [Arno 

KOMPATSCHER] 
- Άλλα μικρότερα κόμματα εν λόγω συνδυασμού: Il Megafono - Lista Crocetta [Rosario 

CROCETTA], Moderati, Partito Autonomista Trentino Tirolese [Walter Kaswalder], Verdi 
del Sudtirolo e Per la Valle d'Aosta - Autonomie Liberté Démocratie. 

Με Monti για την Ιταλία (Κέντρο): 
- Επιλογή Πολιτών (Scelta Civica) ή SC [Alberto Bombassei] 
- Ένωση του Κέντρου (Unione di Centro) ή UDC [Pier Ferdinando CASINI] 
- Μέλλον και Ελευθερία για την Ιταλία ή FLI [Gianfranco FINI] 
- Βοηθητική Κίνηση Ιταλών του Εξωτερικού (Movimento Associativo Italiani all'Estero) ή 

MAIE [Ricardo Antonio MERLO] 
 
Άλλοι συνασπισμοί και κόμματα: 
- Κίνημα Πέντε Αστέρων (Movimento Cinque Stelle) ή M5S [Beppe GRILLO] 
- Πολιτική Επανάσταση (Rivoluzione Civile) ή RC [Antonio Ingroia] στην οποία εκλογική 

λίστα προσχώρησαν και τα εξής κόμματα: Italia dei Valori [Antonio DI PIETRO], Partito 
della Rifondazione Comunista [Paolo FERRERO], Partito dei Comunisti Italiani 
[Antonino CUFFARO], Federazione dei Verdi [Angelo BONELLI, Luana ZANELLA], 
Azione Civile, La Rete 2018 και Movimento Arancione. 

- Δράση για να σταματήσει την παρακμή (Fare per Fermare il Declino) ή FID [Michele 
Boldrin] 

 
Ιταλική Κυβέρνηση:

 

 Η Κυβέρνηση συνασπισμού του E. Letta, η οποία διαδέχθηκε την 
τεχνοκρατική Κυβέρνηση M. Monti, σχηματίσθηκε αρχικά με τη συμμετοχή των δύο 
μεγαλύτερων ιταλικών κομμάτων, του Δημοκρατικού κόμματος (PD) κ αι του κ όμματος 
«Λαός της Ελευθερίας» (Popolo della Liberta), το οποίο στη συνέχεια επανήλθε στην 
αρχική ονομασία του «Forza Italia», καθώς κ αι των δυνάμεων του κ έντρου. Μετά τη 
διάσπαση της «Forza Italia» και την αποχώρηση της από την Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση 
Letta στηρίζεται πλέον από το PD, τις κεντρώες δυνάμεις και τους αποχωρήσαντες από τη 
«Forza Italia» κοινοβουλευτικούς, υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και ΥΠ.ΕΣ. Alfano, 
οι οποίοι ίδρυσαν νέο κόμμα υπό την ονομασία «Νέα Κεντροδεξιά» (NCD). 

 
4. Noμοθετική Εξουσία 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για επτά χρόνια. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 
1948, το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο νομοθετικά σώματα: τη Γερουσία (Senato) με 
315 έδρες και τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei Deputati) με 630 έδρες. 
Αμφότερα τα σώματα εκλέγονται με ένα μεικτό πλειοψηφικό και αναλογικό σύστημα 
εκπροσώπησης για μια θητεία τουλάχιστον πέντε ετών. Υπάρχουν, επί πλέον, 8 ισόβιοι 
γερουσιαστές. 
 
Πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Giorgio Napolitano (ανέλαβε καθήκοντα 

10.5.2006 και επανεκλέγη στις 20.04.2013) 
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Πρόεδρος Γερουσίας κ. Pietro Grasso 
Πρόεδρος Βουλής κα Laura Boldrini 
 
Α. Η σύνθεση της τεχνοκρατικής Κυβέρνησης Monti (1-1-2013 έως 28-4-2013) ήταν η 
ακόλουθη: 
 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Mario MONTI 
ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  Πρέσβυς Giulio TERZI DI 

SANT’AGATA (έως 26.3.2013 οπότε 
και παραιτήθηκε) 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Anna Maria CANCELLIERI 
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Paola SEVERINO 
ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ Ναύαρχος Giampaolo DI PAOLA 
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Mario MONTI  

Vittorio GRILLI 
YΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ Corrado PASSERA 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Mario CATANIA 
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Corrado CLINI 
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Elsa FORNERO  

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Renato BALDUZZI 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Francesco PROFUMO 
YΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Lorenzo ORNAGHI 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Antonio CATRICALA  

ANEY XAΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
(με παραπλεύρως εκάστου ονόματος σημειούμενες αρμοδιότητες) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Enzo MOAVERO MILANESI 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Piero GNUDI 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Fabrizio BARCA 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Piero GIARDA 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Andrea RICCARDI 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Filippo Patroni GRIFFI 
 
Β. Η σύνθεση της κυβέρνησης Letta (28.4-31.12.2013) είναι η εξής: 
 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Enrico LETTA (PD) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠ. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Angelino ALFANO (PDL και μετά τη 
διάσπαση αυτού επικεφαλής 
κόμματος NUOVΟ 
CENTRODESTRA) 

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Emma BONINO (στις εκλογές δεν 
εξελέγη, ανήκει στους Radicali Italiani 
του PD) 

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Annamaria CANCELLIERI 
(Εξωκοινοβουλευτική) 
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ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ Mario Walter MAURO (SCELTA 
CIVICA -- Per l'Italia) 

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Fabrizio SACCOMANNI 
(Εξωκοινοβουλευτικός) 

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Flavio ZANONATO (PD) 
YΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Maurizio LUPI (PDL και μετά τη 

διάσπαση αυτού στη NUOVO 
CENTRODESTRA) 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Nunzia DE GIROLAMO (PDL και 
μετά τη διάσπαση αυτού στη NUOVΟ 
CENTRODESTRA) 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Andrea ORLANDO (PD) 
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Enrico GIOVANNINI 
(Εξωκοινοβουλευτικός) 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Maria Chiara CARROZZA (PD) 
YΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Massimo BRAY (PD) 
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Beatrice LORENZIN (PDL και μετά τη 

διάσπαση αυτού στη NUOVO 
CENTRODESTRA) 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Filippo PATRONI GRIFFI 
(Εξωκοινοβουλευτικός) 

ANEY XAΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Enzo MOAVERO MILANESI 
(SCELTA CIVICA κατείχε την ίδια 
θέση και επί Κυβερνήσεως Mario 
Monti) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Graziano DELRIO (PD) 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Carlo TRIGILIA (PD) 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Dario FRANCESCHINI (PD) 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  Gaetano QUAGLIARIELLO (PD) 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Cécile KYENGE KASHETU (PD) 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

Josefa IDEM (PD - παραιτήθηκε στις 
24.06.2013 εξαιτίας κατηγοριών για 
φοροδιαφυγή) 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Gianpiero D'ALIA (UDC - SCELTA 
CIVICA - Per l'Italia) 

 
 
5. Εξωτερικές Σχέσεις 
 
5.1 Ιταλία- Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ιταλία υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές στη μακρά και όχι πάντα εύκολη πορεία της 
Ε.Ε. Ως εκ τούτου η Ιταλία έχει φιλοξενήσει πολλά από τα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας 
αυτής: όπως η υπογραφή των Συνθηκών ΕΟΚ και ΕΚΑΕ στη Ρώμη το 1957. αλλά η Ιταλία 
παίξει αυτό το ρόλο, ακόμη και νωρίτερα από την Ιταλία το 1941, όταν Enel και Enel Es που 
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τον καθορισμό των αρχών σε ένα Μανιφέστο για την ευρωπαϊκή φεντεραλισμός, ενώ 
φυλακίστηκε στο νησί Βεντοτών από την φασιστική κυβέρνηση. 
 
5.1.1 Ιταλική Προεδρία 2014 
Η προσεχής, κατά το β εξάμηνο του 2014, ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ βρίσκεται, ως 
εικός, στο επίκεντρο όλων των συναντήσεων υψηλού επιπέδου, με παρουσίαση των 
βασικών αξόνων αυτής και προσπάθεια αξιοποίησής της, μέσω της διοργάνωσης των 
σημαντικότερων πολιτικών συναντήσεων στο Μιλάνο, για προώθηση της ΕΧΡΟ 2015. 
 
Η προοπτική δε άσκησης από τις δύο χώρες διαδοχικά εντός του 2014 της Προεδρίας της 
Ε.Ε. συνέβαλε σημαντικά στην πύκνωση επαφών μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών 
αλλά και στη εδραίωση συναντίληψης για σειρά θεμάτων και για τον χειρισμό τους εντός 
Ε.Ε. 
 
5.2 Συμμετοχή Ιταλίας σε Διεθνείς Οργανισμούς 
 
ADB (χώρα μέλος εκτός γεωγραφικής περιοχής – nonregional member), AfDB (χώρα μέλος 
εκτός γεωγραφικής περιοχής– nonregional member), Australia Group, BIS, BSEC 
(παρατηρητής), CBSS (παρατηρητής), CD, CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, 
EIB, EITI (εκτελεστικό μέλος - implementing country), EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-20, G-
7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (εθνική επιτροπή – national committee), ICRM, 
IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (εταίρος - partners), IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, 
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA (παρατηρητής), MIGA, 
MINURSO, NATO, NEA, NSG, OAS (παρατηρητής), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, 
PCA, PIF (εταίρος - partner), Schengen Convention, SELEC (παρατηρητής), SICA 
(παρατηρητής), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union 
Latina, UNMISS, UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, 
WTO, ZC 
 
5.2.1 Πολυμερείς Σχέσεις 
 
Πρωτοβουλία Αδριατικής & Ιονίου – Μακροπεριφέρεια (EUSAIR) 
Σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών- μελών της Πρωτοβουλίας 
Αδριατικής- Ιονίου (ΠΑΙ), ήτοι της Ελλάδας (Υφυπουργός κ. Κούρκουλας), της Ιταλίας, της 
Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας και της Βοσνίας- 
Ερζεγοβίνης με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Hahn (Βρυξέλλες, 19.11.2012), 
συμφωνήθηκε η εκπόνηση Στρατηγικής ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και 
του Ιονίου Πελάγους, (EUSAIR). Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου (14.12.2012). 
 
Γενικός Στόχος της EUSAIR είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, 
και η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή Αδριατικής και Ιονίου, ιδίως 
μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας 
της, μέσω της συνεργασίας και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων στους τομείς της 
Στρατηγικής, οι οποίοι είναι: α) θαλάσσιοι πόροι, β) μεταφορές, γ) περιβάλλον, δ) 
τουρισμός. Κάθε ΚΜ ΕΕ έχει αναλάβει, μαζί με μία υποψήφια χώρα,  την διαβούλευση επί 
ενός τομέα. Η Ελλάδα έχει αναλάβει τους θαλάσσιους πόρους, μαζί με το Μαυροβούνιο, και 
η Ιταλία, μαζί με την Σερβία, τον τομέα μεταφορών. Σημειώνεται ότι ως οριζόντια ζητήματα 
εξετάζονται α) η έρευνα και καινοτομία και β) η δημιουργία δεξιοτήτων (capacity building). 
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Η μελλοντική Στρατηγική Α&Ι θα επικεντρώνεται, όπως συμφωνήθηκε με τον Επίτροπο κ. 
Hahn, στην ως άνω Θαλάσσια Στρατηγική αλλά και στους τομείς των μεταφορών, του 
περιβάλλοντος και του τουρισμού. Θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το νέο Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο 2014-2020, ώστε να υπαχθούν σε αυτήν προγράμματα διακρατικής και 
περιφερειακής συνεργασίας της περιοχής, χρηματοδοτούμενα από το ΙΡΑ (για τις 
υποψήφιες χώρες των Δυτ. Βαλκανίων) και από το Ταμείο Συνοχής (για τα ΚΜ ΕΕ), χωρίς 
να υπάρχει ειδική πρόβλεψη χρηματοδότησής της στον Προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα 
άλλωστε και με την αρχή που διέπει τις μακροπεριφέρειες (όχι νέα νομοθεσία, όχι νέοι 
πόροι, όχι νέοι θεσμοί). 
 
Η Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής θα δημοσιοποιηθεί την άνοιξη 2014, κατά την διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας και η υιοθέτηση της Στρατηγικής θα γίνει με Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, το φθινόπωρο, κατά την διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. 
 
Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης Κίνας - Χωρών Νοτίου Ευρώπης 
Πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στις 13.0.2013 η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για την 
ενδυνάμωση της Αγροτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των χωρών της Νοτίου 
Ευρώπης, πρωτοβουλία για τη σύγκληση της οποίας προήλθε από κινεζική πλευρά. Τις 
εργασίες της στρογγυλής τραπέζης άνοιξε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Κίνας κ. 
Liangyu HUI. Μετά το πέρας των εργασιών, υιοθετήθηκε, ομοφώνως, κοινό ανακοινωθέν. 
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης. 
 
5.3 Διμερείς Συμφωνίες 
 
Στο Παράρτημα Α παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των συμφωνιών οικονομικού 
ενδιαφέροντος. 
 
5.4 Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως 
 
Το μεγαλύτερο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ονομάζεται ANSA (Agenzia Nazionale Stampa 
Associata) και είναι ένα από σημαντικότερα πρακτορεία ειδήσεων παγκοσμίως (5ο). 
 
Το ANSA είναι ένας συνεταιρισμός με μέλη 36 από τις κύριες ιταλικές εφημερίδες και 
εκδότες και έχει ως στόχο τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα 
κυριότερα ιταλικά και τα παγκόσμια γεγονότα. Για το σκοπό αυτό, η ANSA έχει 22 γραφεία 
στην Ιταλία και 81 γραφεία σε 78 ξένες χώρες. Οι ειδήσεις δημοσιεύονται σε δύο 
διαδικτυακές πύλες: www.ansa.it και 
www.ansamed.info, για θέματα που αφορούν στις χώρες της Μεσογείου. 
 
Άλλα πρακτορεία ειδήσεων είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας 2: Πρακτορεία Ειδήσεων 
 Πρακτορείο Ιστοσελίδα 
1.  ADNKRONOS www.adnkronos.it 
2.  APCOM www.apcom.net 
3.  AGI www.agi.it 
4.  ASCA www.asca.it 
5.  IL VELINO www.ilvelino.it  
6.  ITALPRESS www.italpress.com 
7.  IL SOLE 24 ORE 

RADIOCOR 
http://archivio-
radiocor.ilsole24ore.com/ 

Πηγή: Γραφείο Τύπου Ρώμης  

http://www.ansa.it/�
http://www.ansamed.info/�
http://www.adnkronos.it/�
http://www.apcom.net/�
http://www.agi.it/�
http://www.asca.it/�
http://www.ilvelino.it/�
http://www.italpress.com/�
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/�
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/�
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5.4.1 Τύπος 
Στην Ιταλία υπάρχουν 64 εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας με συνολικές πωλήσεις περί 
της τάξεως των 4 εκ. εφημερίδων καθημερινά που αναγιγνώσκονται από περίπου 22,5 εκ. 
Ιταλούς. Οι 10 μεγαλύτερες, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ιταλών Εκδοτών Εφημερίδων, 
είναι οι ακόλουθες: 
 
Πίνακας 3: Μεγαλύτερες Εφημερίδες Ημερήσιας Κυκλοφορίας 
 Εφημερίδα Συνολική 

κυκλοφορία 
1.  CORRIERE DELLA SERA 153.784.830 
2.  LA REPUBBLICA  136.810.825 
3.  IL SOLE 24 ORE 92.784.004 
4.  LA GAZZETTA DELLO SPORT 91.444.239 
5.  LA STAMPA 85.472.634 
6.  IL MESSAGGERO 62.808.353 
7.  CORRIERE DELLO SPORT STADIO 60.407.728 
8.  IL RESTO DEL CARLINO 45.757.806 
9.  IL GIORNALE 41.370.386 
10.  LA NAZIONE 36.951.571 
11.  TUTTOSPORT 33.877.015 
Πηγή: Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), στοιχεία έτους 2012 
 
5.4.2 Ραδιοτηλεόραση 
Στην Ιταλία η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση για τους τηλεοπτικούς σταθμούς 
ολοκληρώθηκε, για το σύνολο της χώρας, τον Ιούλιο του 2012. 
 
Οι μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας είναι οι κατωτέρω: 
 
Πίνακας 4: Ελεύθερα Τηλεοπτικά Δίκτυα 
Τηλεοπτικό Δίκτυο Ιστοσελίδα 
RAI UNO www.rai.it 
RAI DUE www.rai.it 
RAI TRE www.rai.it 
RETEQUATTRO MEDIASET www.mediaset.it 
CANALE 5 MEDIASET www.mediaset.it 
ITALIA 1 MEDIASET www.mediaset.it 
LA 7 www.la7.it 
MTV www.mtv.it 
DEEJAY TV www.deejay.it/tv/ 
RAI NEWS 24 www.rainews24.rai.it 
RAI INTERNATIONAL www.international.rai.it 
TGCOM MEDIASET www.mediaset.it 
REPUBBLICA TV tv.repubblica.it/home 
SKY www.skytv.it 
Πηγή: DGTVi και Γραφείο Τύπου Ρώμης  

http://www.rai.it/�
http://www.rai.it/�
http://www.rai.it/�
http://www.mediaset.it/�
http://www.mediaset.it/�
http://www.mediaset.it/�
http://www.la7.it/�
http://www.rainews24.rai.it/�
http://www.international.rai.it/�
http://www.mediaset.it/�
http://tv.repubblica.it/home�
http://www.skytv.it/�


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 9 

Πίνακας 5: Μεγαλύτερα Ραδιοφωνικά Δίκτυα Εθνικής Εμβέλειας 
Ραδιοφωνικό Δίκτυο Ιστοσελίδα 
RAI UNO www.radio.rai.it 
RAI DUE www.radio.rai.it 
RAI TRE www.radio.rai.it 
RADIO DEE JAY www.deejay.it 
RADIO DIMENSIONE SUONO  www.rds.it 
RTL 102.5 www.rtl.it 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA 
ITALIANA 

www.radioitalia.it 

RADIO 105 www.105.net 
RMC RADIO MONTE CARLO www.radiomontecarlo.net 
RADIO CAPITAL www.radiomontecarlo.net 
M2O www.m2o.it 
RADIO 101 ONE O ONE www.r101.it 
RADIO CUORE www.radiocuore.it 
KISS KISS NETWORK www.kisskiss.it 
RADIO 24 www.radio24.ilsole24ore.com 
VIRGIN RADIO www.virginradio.it 
LATTE E MIELE www.lattemiele.com 
RADIO MARIA www.radiomaria.it 
RADIO RADICALE www.radioradicale.it 
Πηγή: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
 

http://www.radio.rai.it/�
http://www.radio.rai.it/�
http://www.radio.rai.it/�
http://www.deejay.it/�
http://www.rds.it/�
http://www.rtl.it/�
http://www.radioitalia.it/�
http://www.105.net/�
http://www.radiomontecarlo.net/�
http://www.radiomontecarlo.net/�
http://www.m2o.it/�
http://www.r101.it/�
http://www.radiocuore.it/�
http://www.kisskiss.it/�
http://www.radio24.ilsole24ore.com/�
http://www.virginradio.it/�
http://www.lattemiele.com/�
http://www.radiomaria.it/�
http://www.radioradicale.it/�
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
1. Γενικά Στοιχεία 
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε βαριές συνέπειες στον κοινωνικό 
ιστό της Ιταλίας. Από τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT 
προκύπτει πως από το 2007 μέχρι το 2012 ο αριθμός των Ιταλών που ζουν σε 
κατάσταση «απόλυτης ένδειας» διπλασιάστηκε, φτάνοντας από τα 2,4 
εκατομμύρια στα 4,8 εκατομμύρια. Εξ αυτών, σχεδόν το 50% ζει στη Νότιο 
Ιταλία, ενώ ένα εκατομμύριο είναι παιδιά και έφηβοι. Επιπλέον, το 65% των 
ιταλικών νοικοκυριών έχει περιορίσει τις αγορές του λόγω της οικονομικής 
κρίσης. 
 
Η βιομηχανία, από την άλλη πλευρά, πλήττεται σοβαρά, καθώς πολλές 
εταιρείες έχουν αναγκαστεί να αναδιοργανώσουν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα, κλείνοντας βιομηχανικές μονάδες και απολύοντας 
εργαζομένους. Η Ιταλία βιώνει μια πραγματική αποβιομηχανοποίηση έχοντας 
απολέσει, σύμφωνα με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ, 20 
ποσοστιαίες μονάδες από το 2007, ενώ η ανταγωνιστικότητα της χώρας όσον 
αφορά το κόστος εργασίας, αλλά και την παραγωγικότητα έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά. 
 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας, η οποία 
υπολογίζεται στο 12,2%, αγγίζοντας τα επίπεδα του 1977. Οι πολίτες που είναι 
επίσημα καταγεγραμμένοι ως άνεργοι και οι μη έχοντες εργασία, οι οποίοι 
έχουν πάψει να αναζητούν δουλειά, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, στην Ιταλία τα 
έξι εκατομμύρια, για το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την ISTAT. 
Αναλυτικά, 3.070.000 είναι οι επίσημα καταγεγραμμένοι ως άνεργοι, ενώ 
2.999.000 είναι οι πολίτες, που αν και έχουν χάσει την δουλειά τους, δεν 
αναζητούν, τουλάχιστον επισήμως, νέα απασχόληση, καθώς έχουν 
απογοητευθεί από την ανυπαρξία προοπτικής. Σχεδόν το 50% των ιταλών 
ανέργων βρίσκεται στον ιταλικό Νότο, ενώ πάνω από τους μισούς - 1.538.000 
– είναι νέοι μέχρι τριάντα τεσσάρων ετών. 
 
Συχνά, πάντως, επισημαίνεται από ιταλικής πλευράς, ότι, εν μέρει τουλάχιστον, 
τα αρνητικά δημοσιονομικά στοιχεία οφείλονται και στη συμμετοχή της χώρας 
στα διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. προς Ελλάδα) και 
μηχανισμούς στήριξης (π.χ. ESM). 
 
Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Ιταλία, ήταν και το 
γεγονός ότι η ιταλική οικονομία απώλεσε την 8η θέση στην κατάταξη των 
μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Το 2000 την ξεπέρασε η Κίνα, το 2010 η 
Βραζιλία και φέτος η Ρωσία, αφήνοντάς τη στην ένατη θέση, με αρνητικές 
προοπτικές. 
 
Σημειώνεται ότι στην Ιταλία αισθητές είναι οι περιφερειακές ανισότητες και 
ειδικότερα η οικονομική υστέρηση των Περιφερειών της Νοτίου Ιταλίας έναντι 
της υπόλοιπης χώρας. Τα στοιχεία της περιόδου 2000-2012 δείχνουν ότι το 
χάσμα ανάπτυξης μεταξύ Κέντρου-Βορρά κ αι Νότου διατηρείται, χωρίς να 
μειωθεί η απόσταση μεταξύ των πιο πλούσιων περιοχών και αυτών σε 
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υστέρηση. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., για το 20121

 

, κατέχουν το 
Μπολτζάνο (32.284 ευρώ), η Κοιλάδα της Αόστης (30.843 ευρώ ανά κάτοικο), η 
Λομβαρδία (29.434 ευρώ), το Τρεντίνο – Άνω Αδίγη (29.358 ευρώ) και η 
Εμίλια-Ρομάνια (28.211 ευρώ). Οι περιοχές με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
Α.Ε.Π. είναι η Καλαβρία (14.383 ευρώ), η Καμπανία (14.422 ευρώ), η Σικελία 
(14.521 ευρώ), η Απουλία (15.162 ευρώ) και η Μπαζιλικάτα (15.692 ευρώ). Στο 
σύνολο της χώρας, για το έτος 2012, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε σε 22.807 
ευρώ, από 23.470 ευρώ το 2011, ήτοι μειούμενο κατά 2,8%. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum 
για το 2013-2014, η Ιταλία απώλεσε 7 θέσεις, καταλαμβάνοντας στην 
παγκόσμια κατάταξη την 49η θέση (42η θέση το 2012), η οποία αποτελεί τη 
χειρότερη θέση των τελευταίων ετών. 
 
 
2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 
 

Πίνακας 6: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 
 2011 2012 2013 
ΑΕΠ (ονομαστικό) 1.579.946.416.221 1.566.911.582.614 1.560.023.802.720 
ΑΕΠ (Μεταβολή %) 0,4 -2,4 -1,9 
Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 26.000 25.700 25.600 
Ανεργία (%) 8,4 10,7 12,2 
Εναρμονισμένος 
Δείκτης 
Πληθωρισμού (%) 

2,9 3,3 1,3 

Εξαγωγές (σύνολο) 375.903.831.853 390.182.091.869 389.854.168.017 
Εισαγωγές (σύνολο) 401.427.714.083 380.292.480.869 359.454.457.724 
Εμπορικό Ισοζύγιο -25.523.882.230 9.889.611.000 30.399.710.293 
Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-47,3 δισ. ευρώ -4,1 δισ. ευρώ 15,5 δισ. ευρώ 

Απόθεμα ΑΞΕ (FDI) 
στην Ιταλία 

274.462 εκ. ευρώ 275.598 εκ. ευρώ n/a 

Απόθεμα ΑΞΕ (FDI) 
Ιταλίας σε υπόλοιπο 
κόσμο 

401.643 εκ. ευρώ 405.512 εκ. ευρώ n/a 

Δημοσιονομικό 
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) 

-3,7 -3,0 -3,0 

Δημόσιο Χρέος (% 
ΑΕΠ) 

120,7 127,0 132,6 

Εξωτερικό Χρέος (% 
ΑΕΠ) 

20,6 27,8 30 

Συναλλαγματικά 
Αποθέματα 

128.480 εκ. ευρώ 132.556 εκ. ευρώ n/a 

Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat, Τράπεζα της Ιταλίας, Istat από Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. Ρώμης 

  

                                                           
1 Με έτος βάσης το 2005 
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3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 
 
3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) 
Η μακροβιότερη ύφεση στην μεταπολεμική Ιταλία έληξε το Σεπτέμβριο του 
2013, μετά από οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα. Συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο 
του 2013, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.), με έτος βάσης το 2005, 
παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 
1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2012. Σε επίπεδο έτους η μεταβολή του 
Α.Ε.Π. ανέρχεται στο -1.9%, καθιστώντας εφικτό τον στόχο της Κυβέρνησης η 
συρρίκνωση του Α.Ε.Π. να περιοριστεί στο 1,8% το 2013. 
 
Η σύνθεση του ΑΕΠ της Ιταλίας κατά το χρονικό διάστημα 2011-2013, 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 7: Σύνθεση Α.Ε.Π. 
 2011 2012 2013 
Πρωτογενής Τομέας 
(Γεωργία) 1,78% 1,81% 1,93% 

Δευτερογενής Τομέας 
(Βιομηχανία) 22,24% 21,72% 21,44% 

Τριτογενής Τομέας 
(Υπηρεσίες) 65,44% 65,95% 66,33% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
 
 

Εικόνα 1: Συνθεση Α.Ε.Π. διαχρονικά 

 
 
 
 
 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
 
3.2 Γεωργία/Αγροτική Παραγωγή 
Η γεωργία είναι ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Ιταλίας, που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του Α.Ε.Π. Η Ιταλία είναι η μεγαλύτερη 
παραγωγός γεωργικών προϊόντων και αγροτροφίμων σε επίπεδο Ε.Ε., αν και 
ένα μεγάλο μέρος του εδάφους της, λόγω μορφολογίας, είναι ακατάλληλο για 
καλλιέργεια. Σε επίπεδο απασχόλησης, το 3,63% του πληθυσμού απασχολείται 
σε μια από τις 1.620.884 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι κατά βάση 
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μικρές, με το μέσο μέγεθος να ανέρχεται στα 7,93 εκτάρια. Ωστόσο, αξίζει να 
σημειωθεί ότι, διαχρονικά, μειώνεται ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
και συγκεκριμένα στη δεκαετία 2000-2010 μειώθηκε κατά 32,4%. 
 
Τα σημαντικότερα προϊόντα που παράγει η Ιταλία είναι: 
- Βόρειος Ιταλία: σιτηρά, ζαχαρότευτλα, σόγια, κρέας και γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
- Νότιος Ιταλία: φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, κρασί και σκληρό σιτάρι. 
 
Η Ιταλία είναι ο 5ος μεγαλύτερος εξαγωγέας, παγκοσμίως, αγροτροφίμων, 
έχοντας ως κυριότερους εμπορικούς εταίρους τη Γαλλία και τη Γερμανία, στις 
οποίες κατευθύνεται, περίπου, το 1/5 του συνόλου των εξαγόμενων 
αγροτροφίμων. Τα σημαντικότερα εξαγόμενα αγροτρόφιμα της Ιταλίας είναι το 
κρασί και τα παράγωγα αυτού (20,9%), τα γλυκίσματα (12,1%), τα τυροκομικά 
– γαλακτοκομικά (9,1%)τα ζυμαρικά (8,3%) και το ελαιόλαδο (7,3%). 
 
Η Ιταλία έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε μια "Made in Italy" στρατηγική για την 
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Παρόλο που τα προϊόντα με 
γεωγραφικές ενδείξεις αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα της 
συνολικής αξίας της ιταλικής παραγωγής τροφίμων, διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην εθνική στρατηγική μάρκετινγκ των εξαγωγών τροφίμων της Ιταλίας 
ως προϊόντα «υψηλής ποιότητας και ιταλικά». Οι Ιταλοί παραγωγοί και 
μεταποιητές, επισημαίνουν, συχνά, το γεγονός ότι από το “Italian sounding” 
επέρχεται απώλεια εσόδων ύψους 60 δισ. ευρώ. 
 
Ως προς τα βιολογικά προϊόντα, η Ιταλία συγκαταλέγεται 2η – ως προς τις 
εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας - μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ οι 
επιχειρηματικοί δρώντες στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων ανέρχονται 
συνολικά στους 48.269 (37.905 αποκλειστικά παραγωγοί, 6.165 μεταποιητές, 
3.906 παραγωγοί – μεταποιητές, 63 αποκλειστικά εισαγωγείς, 230 παραγωγοί-
μεταποιητές που πραγματοποιούν και εισαγωγές). Η βιολογική γεωργία 
κερδίζει σταδιακά έδαφος στην Ιταλία, όπως και ολόκληρος ο κλάδος των 
βιολογικών προϊόντων (από την παραγωγή έως το λιανεμπόριο) και τα 
βιολογικά συσκευασμένα τρόφιμα αποτελούν ένα προϊόν με προοπτικές. 
 
Σημειώνουμε, τέλος, ότι η Ιταλία είναι η χώρα με τις περισσότερες 
καταχωρήσεις προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και συγκεκριμένα, 264 προϊόντα 
φέρουν την εν λόγω σήμανση. 
 
3.3 Βιομηχανία/Βιομηχανική Παραγωγή 
Η ιταλική βιομηχανία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην επεξεργασία και 
παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, η οποία πραγματοποιείται από 
επιχειρήσεις κυρίως μεσαίου μεγέθους και οικογενειακής διαχείρισης. Οι 
βιομηχανίες μηχανημάτων (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, εργαλειομηχανές, 
οικιακές συσκευές), άμυνας (ελικόπτερα, αμυντικά συστήματα, ελαφρά όπλα, 
τεθωρακισμένα οχήματα), χημικών (πετρέλαιο, καουτσούκ, φαρμακευτικά 
προϊόντα), ηλεκτρονικών, μόδας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δέρματος, 
επίπλων, ναυπήγησης, μεταλλουργίας, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
είναι οι πιο σημαντικές για την ιταλική οικονομία. Ιστορικά, ειδικό βάρος για την 
Ιταλία, έχει η βιομηχανία των κατασκευών και των συναφών με αυτή 
διαδικασιών. 
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Η βόρειος και ιδίως η βορειοδυτική Ιταλία, αποτελούσαν ανέκαθεν τον πυρήνα 
της ιταλικής βιομηχανίας με τις περισσότερες εγκαταστάσεις να ευρίσκονται στις 
Περιφέρειες της Λομβαρδίας, του Πεδεμοντίου, του Βένετο και της Εμίλια-
Ρωμανίας. Οι λόγοι συνδέονται με την γεωγραφία της περιοχής, η οποία 
παρέχει ευκολία στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών με την υπόλοιπη 
Ευρώπη, λόγω γειτνίασης, ευκολία στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
λόγω των Άλπεων, και η μεγάλη πεδινή έκταση. Αντιθέτως με τις μεγάλες 
βιομηχανίες, οι μικρομεσαίες έχουν επιλέξει ως περιοχής εγκατάστασης τις 
βορειοανατολικές περιφέρειες της χώρας. 
 
Μεταξύ των γνωστότερων ιταλικών σημάτων είναι οι: FIAT, Alfa Romeo, 
Lancia, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Iveco Pirelli, Piaggio, Aprilia, Ducati, 
ENI, Enel, Terna, Finmeccanica, AgustaWestland, Fabbrica d'Armi Pietro 
Beretta, Smeg, Candy, Indesit, Olivetti, Gucci, Prada, D&G, Armani, Versace, 
Ferragamo, Cesare Paciotti, Tod's, Luxottica κ.ά. 
 
Η ύφεση των τελευταίων δύο ετών, η οποία επήλθε αμέσως μετά την 
παγκόσμια κρίση της διετίας 2008-09, ήταν έντονη και παρατεταμένη. Η μακρά 
φάση της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επηρέασε τις προσδοκίες των 
καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα για κατανάλωση, με 
επακόλουθο τη συγκράτηση ή και μείωση των σχετικών δαπανών. Αυτή η τάση 
είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει τις επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως στη βιομηχανία, 
να μειώσουν την παραγωγή. Αποτέλεσμα ήταν η πτώση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 25,5% στο χρονικό διάστημα 2008-2013 και η απώλεια μιας 
θέσης στην παγκόσμια κατάταξη (από την 7η στην 8η θέση), με μερίδιο 
βιομηχανικής παραγωγής της τάξεως του 2,6%. Η απότομη μείωση της 
προστιθέμενης αξίας εξαιτίας της πτώσεως της εξωτερικής ζήτησης, 
επιδεινώθηκε, από τα μέσα του 2011, λόγω της μείωσης της εγχώριας ζήτησης, 
αλλά και του ισχυρού ευρώ που ζημίωσε τις ιταλικές εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων. Παρόλα αυτά, η Ιταλία κατατάσσεται 6η δύναμη στο παγκόσμιο 
εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων. 
 
Σε επίπεδο απασχόλησης, το 25,7% του πληθυσμού απασχολείται στη 
βιομηχανία και στον κλάδο των κατασκευών, ενώ για την οικονομία η 
βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 21,44% του ΑΕΠ, με τάσεις διαχρονικής 
αποβιομηχανοποίησης, η οποία, εν μέρει, οφείλεται και στην έλλειψη ευελιξίας 
της αγοράς εργασίας και στα υψηλά, σε σχέση με άλλες χώρες, ημερομίσθια. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Istat, για το 2011, το μέσο μέγεθος 
μιας ιταλικής επιχείρησης ήταν 3,7 εργαζόμενοι (από 3,8 το 2001 και 4,9 στην 
1971). Ο υψηλός βαθμός κατακερματισμού της ιταλικής παραγωγικής δομής, 
σε σύγκριση με αυτόν των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι κοινός σε 
όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Στο μεταποιητικό τομέα, το 
μέσο μέγεθος μιας βιομηχανικής επιχείρησης είναι της τάξεως των 9,3 
εργαζομένων (στη Γαλλία είναι 14,7 και στη Γερμανία 34,4). 
 
Τέλος, μια σημαντική παράμετρος εις βάρος της ανταγωνιστικότητας των 
ιταλικών επιχειρήσεων είναι το κόστος ενέργειας, το οποίο ισούται με 2,6% του 
συνολικού κύκλου εργασιών και με 30,8% του κόστους εργασίας. 
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3.4 Υπηρεσίες 
Ο τριτογενής τομέας στην Ιταλία είναι ο πιο σημαντικός τομέας της οικονομίας, 
τόσο σε αριθμό εργαζομένων (70,6% του συνόλου) όσο και συμβολής στο ΑΕΠ 
(66,3%). Στην Ιταλία, στον τομέα των υπηρεσιών, δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 3,8 εκ. επιχειρήσεις εξειδικευόμενες, κυριώς, στον τουρισμό, 
το εμπόριο, και στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών. Η δραστηριότητα αυτή 
έχει αναπτυχθεί περισσότερο σε μεγάλες και σε οικονομικά πιο προηγμένες 
πόλεις. 
 
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, αν και δεν έχει την αίγλη που είχε παλιότερα, 
διατηρεί, ωστόσο, ένα κεντρικό ρόλο στην ιταλική οικονομία, καθώς, συχνά, οι 
τραπεζικοί όμιλοι κατέχουν σημαντικό αριθμό μετοχών μεγάλων βιομηχανιών, 
ασφαλιστικών εταιρειών, κοκ, καθώς και ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, ο 
μεγάλος αριθμός πολλών μικρών τραπεζών στην Ιταλία είναι ένα στοιχείο 
ανησυχίας για την επιβίωσή τους, ενώ δημιουργεί προβληματισμό σε επίπεδο 
Ε.Ε. και ιδιαιτέρως όσον αφορά στην Τραπεζική Ένωση και στη συμμετοχή 
τους στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης Τραπεζών. 
 
Ο τουρισμός, από την άλλη, αντιπροσωπεύει περί το 9,4% του ΑΕΠ της χώρας, 
με την τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της να συμβάλλει, με 147 δισ. ευρώ, 
απασχολώντας, περίπου, 2,5 εκ. άτομα, που ισοδυναμεί με 10,9% της εθνικής 
απασχόλησης. 
 
Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων 

 
Πηγή: Istat 
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3.5 Δημόσιο Χρέος 
Η Ιταλία είναι χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος. Συγκεκριμένα, για το 2013 το 
ιταλικό δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., αυξήθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες 
μονάδες, ανερχόμενο στο 132,6%, από 127,0% το 2012. Σε απόλυτες τιμές το 
δημόσιο χρέος της Ιταλίας για το έτος 2013 ανήλθε στα 2,089 τρισ. ευρώ. Το 
δημοσιονομικό έλλειμμα ως προς το Α.Ε.Π. παρέμεινε σταθερό στο 3,0%, με το 
δημόσιο δανεισμό να έχει μειωθεί κατά 47,63 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 
δημόσιο χρέος της χώρας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας της 
Ιταλίας, θα ανερχόταν σε 124,3% του ΑΕΠ, αν δε συμπεριλαμβάνονταν οι 
συνεισφορές της Ιταλίας στους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς2

 
. 

3.6 Πληθωρισμός – Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση 
Ο πληθωρισμός μειώθηκε αισθητά κατά το 2013, ανερχόμενος στο 1,2%, από 
3,0% το 2012. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών έμμεσης 
φορολόγησης συνέβαλε κατά μια ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση του 
πληθωρισμού. Όσον αφορά τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, για 
το έτος 2013, αυτός μειώθηκε στο 1,3%, από 3,3% το 2012. 
 
Η δημόσια κατανάλωση στην Ιταλία, για το έτος 2013, μειώθηκε κατά 0,8%, 
συμβάλλοντας στη μείωση του ΑΕΠ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγχώρια 
ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,6% συμβάλλοντας στη μείωση του ΑΕΠ 
κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώθηκε κατά 
1,1%. 
 
Η τελική κατανάλωση για το σύνολο της οικονομίας, ανήλθε, το 2013 σε 
τρέχουσες τιμές, σε 1,252 τρισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 80,6% του ΑΕΠ. Εξ 
αυτών οι δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης αντιστοιχούσαν στο 60% του 
ιταλικού ΑΕΠ (μειωμένες κατά 2,6%), ενώ οι δαπάνες ιδιωτικής κατανάλωσης 
στο 20.6% του ΑΕΠ (μειωμένες κατά 0,8%). 
 
3.7 Αγορά Εργασίας 
Η ανεργία, για το 2013, ανήλθε στο 12,2%, αυξανόμενη κατά 1,5 ποσοστιαία 
μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το 
ύψος της ανεργίας των νέων (15-24 ετών) διαμορφώθηκε, για την ίδια χρονική 
περίοδο, στο 40%, αυξημένη κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Στην Ιταλία απασχολείται το 61,0% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 20-64 
ετών, παραμένουν όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων: όσον αφορά 
τη γυναικεία απασχόληση, αυτή αποτελεί το 50,5%, ενώ η ανδρική ανήλθε στο 
71,6%. Για το έτος 2013, η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες 
μονάδες, και αντιστοιχεί σε 25,553 εκ. εργαζόμενους. 
 
Σημειώνουμε ότι το κόστος εργασίας στην Ιταλία, για το 2013, σύμφωνα με 
στοιχεία της EUROSTAT, ανήλθε στα 28,1 ευρώ, κατατάσσοντάς τη ενδέκατη 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Ο βαθμός ευελιξίας της αγοράς εργασίας στην Ιταλία θεωρείται χαμηλός, 
γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από τις συχνές παραινέσεις του ΟΟΣΑ επί 
του θέματος όσο και από την προσπάθεια μεταρρύθμισης με τον 

                                                           
2 Διμερή δάνεια: 10 δισ. ευρώ, EFSF: 26,925 δισ. ευρώ, ESM: 5,732 δισ. ευρώ 
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επονομαζόμενο νόμο Fornero, ο οποίος προέβλεπε, μεταξύ άλλων, μείωση του 
χρόνου υποχρεωτικού διαλείμματος μεταξύ ενός συμβολαίου και του επόμενου, 
δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης χωρίς 
αιτιολόγηση, θέσπιση ορίου των 400 ημερών πραγματικής εργασίας σε τρία 
χρόνια για μη εξαρτημένη εργασία. 
 
Όσον αφορά στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013, η 
εκπαιδευτική διαστρωμάτωση διαμορφώθηκε ως εξής: το 58,2% είχε 
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μόνο το 16,3% των ατόμων 
ηλικίας μεταξύ 25-64 ετών είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε σύγκριση με το 
28,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για τα άτομα μεταξύ 25-34 ετών, μόνο ένα 
22,7% διαθέτει υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, έναντι 36,1% του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου. 
 
3.8 Εξωτερικό Εμπόριο 
Η Ιταλία, παραδοσιακά, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 σημαντικότερων χωρών 
που συμβάλλουν στο διεθνές εμπόριο, συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΠΟΕ για το 2012, η χώρα κατείχε σε επίπεδο εξαγωγών την 9η θέση για 
εμπόριο αγαθών και την 14η για εμπόριο υπηρεσιών, ενώ σε επίπεδο 
εισαγωγών τη 10η θέση για εμπόριο αγαθών και την 13η για εμπόριο 
υπηρεσιών. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας (Istat), ο όγκος 
εμπορίου της χώρας, για το έτος 2013, ανήλθε σε 749,308 δισ. ευρώ, από 
770,474 δισ. ευρώ το 2012, ήτοι μειώθηκε κατά 2,74%. Οι ιταλικές εξαγωγές, 
ανήλθαν σε 389,854 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξεως του 
0,08%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εισαγωγές ύψους 359,454 
δισ. ευρώ, σημείωσαν μείωση κατά 5,48%. Το εμπορικό ισοζύγιο έκλεισε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά πλεονασματικό, ανερχόμενο στα 30,399 δισ. ευρώ, 
έναντι του πλεονάσματος των 9,889 δισ. ευρώ του 2012. 
 
Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών της Ιταλίας, το 53,68% 
κατευθύνεται προς τις χώρες της Ε.Ε. Ακολουθούν οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
με 12,99%, οι χώρες της Ασίας με 14,71%, οι χώρες της Βορείου Αμερικής με 
7,71%, οι χώρες της Μέσης Ανατολής με 5,14%, της Κεντρικής και Νοτίου 
Αμερικής με 3,75%, της Αφρικής με 5,24% και οι χώρες της Ωκεανίας με 1,12%. 
 
Όσον αφορά τις χώρες προμηθευτές της Ιταλίας, το 55,34% των ιταλικών 
εισαγωγών προέρχονται από τις χώρες της Ε.Ε., ενώ ακολουθούν οι λοιπές 
ευρωπαϊκές χώρες με 12,11%, οι χώρες της Ασίας με 18,41%, οι χώρες της 
Αφρικής με 7,49%, της Μέσης Ανατολής με 5,59%, της Βορείου Αμερικής με 
3,66%, της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής με 2,49% και τέλος οι χώρες της 
Ωκεανίας με 0,27%. 
 
Διαχρονικά το Ισοζύγιο Εξωτερικών Πληρωμών της Ιταλίας εξελίσσεται ως 
εξής: 
 
Πίνακας 8: Ισοζύγιο Εξωτερικών Πληρωμών Ιταλίας 

σε δισ. ευρώ 2011 2012 2013 
Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-47,3 -4,1 15,5 
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- Εμπορικό Ισοζύγιο -17,4 17,0 37,2 
- Ισοζύγιο Υπηρεσιών -5,6 -0,9 2,6 
- Ισοζύγιο Εισοδημάτων -8,5 -6,7 -9,8 
- Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Μεταβιβάσεων 
-15,8 -15,2 -14,5 

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών 
Μεταβιβάσεων 

1,0 3,9 -0,1 

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών 
Συναλλαγών 

67,6 13,4 -24,7 

- Άμεσες Επενδύσεις -13,9 -6,1 -11,4 
- Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου -8,9 25,9 14,6 
- Λοιπές Επενδύσεις 83,8 0,8 -23,4 
- Μεταβολή Συναλλαγματικών 

Διαθεσίμων* 
-0,9 -1,5 -1,5 

* Το σύμβολο (-) υποδηλώνει αύξηση των διαθεσίμων 
Πηγή: Τράπεζα της Ιταλίας 
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Πίνακας 9: Ανάλυση /δομή εξωτερικού εμπορίου 
Τυποποιημένη 
Ταξινόμηση του Διεθνούς 
Εμπορίου (SITC) 

Εισαγωγές 
2011 

Εισαγωγές 
2012 

Εισαγωγές 
2013 

Εξαγωγές 
2011 

Εξαγωγές 
2012 

Εξαγωγές 
2013 

0- Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 29.484.986.286 28.968.056.079 29.787.461.915 20.798.317.257 21.904.470.523 22.789.022.105 
1- Ποτά & καπνός 3.519.121.305 3.491.210.955 3.333.485.177 6.023.711.343 6.508.622.350 6.971.989.852 
2- Πρώτες ύλες μη εδώδιμες 
εκτός από καύσιμα 18.180.904.222 16.310.027.732 15.642.736.399 5.209.184.890 5.241.590.083 4.901.522.681 
3- Ορυκτά, καύσιμα, 
λιπαντικά, κ.λπ. 79.086.493.765 84.875.841.756 71.646.755.550 17.897.098.981 21.779.361.151 17.418.560.567 
4- Λάδια και λίπη ζωικής ή 
φυτικής προέλευσης 2.956.011.679 2.866.670.131 3.000.086.078 1.727.806.616 1.775.469.075 1.896.829.599 
5- Χημικά προϊόντα & 
συναφή (μ.α.κ.) 56.143.088.156 56.117.299.913 56.016.941.077 43.952.165.710 46.222.382.078 49.070.859.063 
6- Βιομηχανικά είδη 
ταξινομημένα κατά πρώτη 
ύλη 59.659.917.557 51.649.488.970 51.295.498.254 72.957.954.174 72.938.798.847 71.958.629.022 
7- Μηχανήματα & υλικό 
μεταφορών 100.765.408.813 85.684.572.889 80.868.741.734 132.217.277.463 133.221.600.404 134.911.400.168 
8- Διάφορα βιομηχανικά είδη 42.661.820.802 40.430.846.347 39.269.366.146 63.924.643.269 66.873.845.303 69.475.807.811 
9- Είδη & συναλλαγές μη 
ταξινομημένα κατά 
κατηγορίες 8.969.961.498 9.898.466.097 8.593.385.394 11.195.672.150 13.715.952.055 10.459.547.149 
ΣΥΝΟΛΟ 401.427.714.083 380.292.480.869 359.454.457.724 375.903.831.853 390.182.091.869 389.854.168.017 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
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Εικόνα 3: Σύνθεση ιταλικών εισαγωγών και εξαγωγών ανά κωδικό SITC 
 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
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Πίνακας 10: Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι Χώρας - Ανά Γεωγραφικό Προορισμό 

 Χώρες 
Αξία 
2013 

(εκ. ευρώ) 

Μερίδιο 
Εξαγωγών 

2011 

Μερίδιο 
Εξαγωγών 

2012 

Μερίδιο 
Εξαγωγών 

2013 

% 
Μεταβολή 

13/12 
Εξαγωγών 

1.  Γερμανία 48.425.383.095 13,11% 12,52% 12,42% -0,83% 
2.  Γαλλία 42.225.892.586 11,60% 11,08% 10,83% -2,34% 
3.  ΗΠΑ 27.022.600.666 6,07% 6,83% 6,93% 1,44% 
4.  Ελβετία 20.403.335.453 5,49% 5,86% 5,23% -10,82% 
5.  Ην. Βασίλειο 19.591.680.318 4,67% 4,86% 5,03% 3,35% 
6.  Ισπανία 17.149.919.132 5,29% 4,69% 4,40% -6,33% 
7.  Ρωσία 10.797.201.043 2,48% 2,56% 2,77% 8,19% 
8.  Τουρκία 10.083.943.170 2,56% 2,71% 2,59% -4,79% 
9.  Κίνα 9.852.145.132 2,66% 2,31% 2,53% 9,48% 
10.  Πολωνία 9.368.153.147 2,51% 2,37% 2,40% 1,45% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
 
 

Εικόνα 4: Διαχρονική Εξέλιξη Μεριδίων - Ανά Γεωγραφικό Προορισμό 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
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Πίνακας 11: Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι Χώρας - Ανά Γεωγραφική Προέλευση 

 Χώρες 
Αξία 
2013 

(εκ. ευρώ) 

Μερίδιο 
Εισαγωγών 

2011 

Μερίδιο 
Εισαγωγών 

2012 

Μερίδιο 
Εισαγωγών 

2013 

% 
Μεταβολή 

13/12 
Εισαγωγών 

1.  Γερμανία 52.954.774.392 14,50% 15,54% 14,73% -3,95% 
2.  Γαλλία 30.331.752.937 8,30% 8,37% 8,44% -3,95% 
3.  Κίνα 23.135.305.398 6,58% 7,37% 6,44% -7,48% 
4.  Κάτω Χώρες 20.677.695.581 5,40% 5,24% 5,75% 0,65% 
5.  Ρωσία 20.056.256.507 4,82% 4,21% 5,58% 9,47% 
6.  Ισπανία 16.176.467.732 4,46% 4,51% 4,50% -4,70% 
7.  Βέλγιο  15.041.342.451 3,82% 3,63% 4,18% 3,41% 
8.  ΗΠΑ 11.540.914.083 3,33% 3,24% 3,21% -8,84% 
9.  Ελβετία 10.520.106.589 2,89% 2,81% 2,93% -4,12% 
10.  Ην. Βασίλειο 9.570.245.865 2,55% 2,73% 2,66% -1,48% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 

 
 

Εικόνα 5: Διαχρονική Εξέλιξη Μεριδίων - Ανά Γεωγραφική Προέλευση 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 

 
3.9 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
 
Οι ροές (flows) και το απόθεμα (stock) άμεσων ξένων επενδύσεων της Ιταλίας, 
το χρονικό διάστημα 2008-2012, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
Πίνακας 12: Ροές ΆΞΕ 

(σε εκατ. ευρώ) 2008 2009 2010 2011 2012 
Εισροές -7,404 14,450 6,932 24,691 72 

Πηγή: Eurostat  
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Πίνακας 13: Απόθεμα ΆΞΕ 
(σε εκατ. ευρώ) 2008 2009 2010 2011 2012 

Εισροές 235,618 252,968 245,515 274,462 275,598 
Πηγή: Eurostat 
 
 
4. Κρατικός Προϋπολογισμός 
Στο νόμο σταθερότητας (προϋπολογισμός), του 2013, αντανακλώνται οι δύο 
προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της ιταλικής Κυβέρνησης, ήτοι η 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 
 
Το κόστος του εγκριθέντος προϋπολογισμού ανέρχεται σε 11,6 δισ. ευρώ για το 
2014 και σε 27,3 δισ. ευρώ για την τριετία 2014-2016, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες και επιχειρήσεις, 
επενδυτικά προγράμματα, κοινωνικές δράσεις και διεθνείς υποχρεώσεις. 
 
Τα κυριότερα σημεία του εν λόγω προϋπολογισμού δύνανται να συνοψισθούν 
ως ακολούθως: Καμία περικοπή στα κονδύλια του Εθνικού Ταμείου Υγείας για 
την επόμενη τριετία (για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία συνεχών 
περικοπών), περιορισμένες αυξήσεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό 
τομέα, ελάφρυνση των φορολογικών πιέσεων στις οικογένειες και τις 
επιχειρήσεις και καμία αύξηση στην φορολόγηση των εισοδημάτων από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 
 
Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, τα μέτρα του νέου προϋπολογισμού θα 
επιτρέψουν τη μείωση του ελλείμματος στο 2,5% εντός του 2014. Εντούτοις η 
επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου θα εξαρτηθεί από τη γενικότερη πορεία 
της ιταλικής οικονομίας και ειδικότερα από το εύρος της ανάπτυξης εντός του 
επόμενου έτους. 
 
 
5. Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον 
 
5.1 Φ.Π.Α. - Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

1. Φόρος Φυσικών Προσώπων (IRPEF - Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche), όπως ορίζεται από το Testo Unico delle Imposte sui Redditi – 
TUIR. Στο φορολογητέο εισόδημα εφαρμόζονται προοδευτικοί συντελεστές 
που κυμαίνονται μεταξύ 23% και 43%, ενώ προστίθεται ένα 3% για τα 
εισοδήματα άνω των 300.000 ευρώ. 

Άμεσοι Φόροι 

2. Φόρος Εταιρικών Κερδών (IRES - Imposta sul Reddito delle Società), όπως 
ορίζεται από το Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, ο οποίος 
ανέρχεται στο 27,5%. Οι εταιρείες που δεν έχουν έδρα στην Ιταλία 
υπόκεινται στο IRES μόνο για τα εισοδήματα στην Ιταλία. 

3. Περιφερειακός Φόρος στην Παραγωγική Δραστηριότητα (IRAP - Imposta 
Regionale Attività Produttive) είναι ένας τοπικός φόρος που επιβάλλεται επί 
της αξίας της παραγωγής που παράγεται σε κάθε φορολογική περίοδο. 
Αλλοδαπές εταιρίες υπόκεινται στον IRAP μόνο για την αξία της παραγωγής 
που παράγεται από μόνιμες εγκαταστάσεις στην ιταλική επικράτεια. Ο 
φορολογικός συντελεστής κυμαίνεται από 3,90% έως 5,25%, ανάλογα την 
Περιφέρεια.  
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1. Φ.Π.Α.: ο οποίος ονομάζεται IVA και είναι 22%. Οι μειωμένοι συντελεστές 
είναι δύο και συγκεκριμένα ο φορολογικός συντελεστής του 4%, ο οποίος 
εφαρμόζεται σε προϊόντα πρώτης ανάγκης (πχ. τρόφιμα, Τύπος) και του 
10% που εφαρμόζεται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, σε 
συγκεκριμένα τρόφιμα και κάποιες οικοδομικές εργασίες. 

Έμμεσοι Φόροι 

2. Φόρος ακίνητης περιουσίας (IMU - Imposta Municipale Unica): Είναι της 
τάξεως του 0,4% για την πρώτη κατοικία και 0,76% για την υπόλοιπη 
ακίνητη περιουσία που όμως οι δημοτικές Αρχές δύνανται να μεταβάλουν. 

3. Φόρος Ακινήτων Εξωτερικού (IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati 
all'estero): Πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο από τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο φορολογικός συντελεστής που 
εφαρμόζεται είναι ίσος με το 0,76% της συνολικής αξίας του αγοράς του 
ακινήτου. 

4. Φορολόγηση Μερισμάτων: Τα μερίσματα που λαμβάνουν φυσικά 
πρόσωπα, από 1.1.2012, και δεν έχουν άμεση σχέση με την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου της τάξεως του 
20%. 

5. Φορολόγηση Καταθέσεων: Οι τόκοι των τρεχούμενων και αποταμιευτικών 
λογαριασμών, καθώς και τα ομόλογα και οι παρεμφερείς τίτλοι, που 
λαμβάνονται από όσουν διατηρούν κατοικία στην Ιταλία υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου της τάξεως του 20% στην πηγή. 

6. Φορολόγηση δικαιωμάτων (royalties): Δικαιώματα που παράγονται στην 
Ιταλία και λαμβάνονται από άτομα που δεν κατοικούν στην Ιταλία, 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου της τάξεως του 30%. 

 
Στο ιταλικό φορολογικό σύστημα προβλέπονται και άλλοι φόροι που 
προσδιορίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, για προϊόντα όπως ο 
καπνός, το πετρέλαιο, το αλκοόλ, τα έλαια κλπ, καθώς και τα δημοτικά τέλη 
(IMU-TASI) που υπολογίζονται βάσει της ακίνητης περιουσίας, ενώ υπάρχουν 
φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις πχ. για δαπάνες για έρευνα, συγγραφικά 
ή πνευματικά δικαιώματα, έξοδα για διαφήμιση και χορηγίες θεαμάτων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment/italian-
tax-system.html 
 
Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν υπογράψει διμερή Συμφωνία για την Αποφυγή 
Διπλής Φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδημάτων και κεφαλαίου, από 
3.9.1987 (κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με το Ν. 1927/ΦΕΚ Α΄ 
17/15.02.1991). 
 
5.2 Προσβασιμότητα αγοράς, προδιαγραφές και πρότυπα, σήμανση 
τροφίμων 
Η Ιταλία είναι εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κεντρική 
θέση στον πλούσιο οικονομικά χώρο της Ευρώπης και με αναπτυγμένο δίκτυο 
υποδομών. Φυσικά δεν υφίστανται περιορισμοί στην διακίνηση αγαθών και 
υπηρεσιών που προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε. 
 
Όσον αφορά στη σήμανση των προϊόντων, αλλά και τις μεθόδους πώλησης 
των καταναλωτικών προϊόντων γενικά στην Ιταλία, επισημαίνουμε ότι οι 

http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment/italian-tax-system.html�
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment/italian-tax-system.html�
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καταναλωτικές τάσεις της εποχής, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
καταναλωτική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά της. Ο Ιταλός καταναλωτής 
και γενικότερα αγοραστής, επιδιώκει υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές, 
γεγονός που καθιστά την ιταλική αγορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 
 
Το γεγονός ότι το εμπόριο με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο από 
εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά, μη δασμολογικά και άλλα τεχνικά 
εμπόδια, κάνει πολλούς να θεωρούν ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο κινείται 
περίπου αυτόματα. Τούτο σαφώς δεν αληθεύει, διότι οι αναπτυγμένες και 
οργανωμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η ιταλική, 
απαιτούν συνεπή και συνεχή παρουσία, αφοσίωση στην επίτευξη της 
στοχευμένης προσπάθειας και αφιέρωση πόρων προκειμένου να 
τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, η προσήλωση στην τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
νομικών απαιτούμενων, διαδικασιών και προδιαγραφών και ο έντονος 
ανταγωνισμός είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές 
και βέβαια την Ιταλία. 
 
Όσον αφορά στις προδιαγραφές για τα διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν 
στην αγορά της Ιταλίας, ισχύουν εκείνες που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό  
επίπεδο και είναι εναρμονισμένες σε όλα τα κ-μ της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων. Ειδικότερα για τα τρόφιμα, οι γενικές αρχές, διαδικασίες και 
προδιαγραφές που θεσπίσθηκαν στην σχετική νομοθεσία του 2002 
(Κανονισμός EC/178/2002), εισήγαγαν από την 1.1.2005, υποχρεωτική 
ιχνυλασιμότητα σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα (δηλαδή υπάρχει σύστημα 
ελέγχου από τον αρχικό παραγωγό έως τον τελικό πωλητή). Αρμόδια για την 
ασφάλεια των τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η European Food Safety 
Authority, η οποία συστάθηκε το 2002 και παρέχει γνωμοδοτήσεις στα αρμόδια 
ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Για τις κοινοτικές 
προδιαγραφές υπεύθυνοι είναι βασικά 3 εξειδικευμένοι οργανισμοί προτύπων: 
CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization 
(www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm), ETSI - European 
Telecommunications Standards Institute (www.etsi.org) και CEN - European 
Committee for Standardization (www.cen.eu/cenorm/homepage.htm), η οποία 
χειρίζεται όλα τα υπόλοιπα πρότυπα. 
 
Σημειωτέον ότι όλα τα εναρμονισμένα κοινοτικά πρότυπα / προδιαγραφές, που 
αποτελούν τη βάση για την παροχή σήματος πιστοποίησης CE μπορούν να 
εντοπισθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
περιλαμβάνει όλους τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες για τεχνικές 
προδιαγραφές και περιγράφει τις σχετικές διαδικασίες: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-
standards 
 
Τα προϊόντα που διακινούνται στο χώρο της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. θα πρέπει 
να πληρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές ασφάλειας, υγείας κλπ., σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας. Στοιχεία των οργανισμών 
πιστοποίησης συμβατότητας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μπορεί κανείς να 
εντοπίσει στην ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando, καθώς και στην ιστοσελίδα 

http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm�
http://www.etsi.org/�
http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm�
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards�
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando�


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 26 

www.european-accreditation.org. Επίσης, στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύονται καθημερινά σχέδια προτύπων και 
υιοθετηθέντα πρότυπα, καθώς επίσης και σχετική νομολογία, συζητήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελέτες επιτροπών κατάρτισης προτύπων κλπ. 
(http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en). Οι εθνικοί τεχνικοί 
κανονισμοί δημοσιεύονται εξάλλου στην ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής 
(http://ec.europa.eu/comm/enterprise/tris). 
 
Ειδικότερα, για τα τρόφιμα, οι προδιαγραφές σήμανσης στην Ιταλία είναι 
εναρμονισμένες με τις κοινοτικές, είτε δια της απ’ ευθείας υιοθέτησης σχετικών 
Κανονισμών ή με ενσωμάτωση σχετικών Οδηγιών στο εσωτερικό της δίκαιο. 
Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα ισχύουν όσον αφορά τις προδιαγραφές για 
ετικέτες τροφίμων που ισχύουν στην Ιταλία: 
- Υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα τα ακόλουθα στοιχεία: 

περιγραφή του προϊόντος, λίστα συστατικών, αλλεργιογόνα στοιχεία, 
καθαρή ποσότητα, διάρκεια ζωής (για προϊόντα με κύκλο ζωής έως 3 μήνες: 
ημέρα, μήνας, έτος / για προϊόντα με κύκλο ζωής 3-18 μήνες: μήνας, έτος / 
για προϊόντα με κύκλο ζωής άνω των 18 μηνών: έτος), όνομα και διεύθυνση 
του παραγωγού, τόπος καταγωγής του προϊόντος, οδηγίες για την 
αποθήκευση ή συντήρηση ή / και τη χρήση, περιεκτικότητα σε αλκοόλ (εάν 
υπάρχει) και σήμανση παρτίδας του προϊόντος. 

- Χωριστά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα τα ακόλουθα πληροφοριακά 
στοιχεία, για συγκεκριμένα συστατικά, εφ’ όσον αυτά περιέχονται στο 
προϊόν: πρόσθετα τροφίμων, κινίνη / καφεΐνη, φυτοστερόλες-
φυτοστανολεστέρες, καθώς και ποσοτική δήλωση των συστατικών. 

- Συγκεκριμένες προειδοποιήσεις στην ετικέτα πρέπει να υπάρχουν στις εξής 
περιπτώσεις: τροφίμων που η διάρκεια ζωής τους παρατείνεται δια της 
χρήσης αερίων συσκευασίας, τροφίμων που περιέχουν γλυκαντικές ουσίες, 
ή πρόσθετα σάκχαρα και γλυκαντικά, άσπαρτη, πρόσθετες πολυέλεες σε 
περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 10%, γλυκόριζα. 

- Σήμανση πρέπει να υπάρχει για τις εξής χρωστικές ουσίες τροφίμων: Ε110, 
Ε104, Ε122, Ε129, Ε124. 

- Αναφορικά με τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται στην ετικέτα: εφ’ 
όσον η εταιρεία εξάγει σε συστηματική βάση στην Ιταλία, θα πρέπει 
οπωσδήποτε οι ετικέτες να αναγράφονται και στα ιταλικά. 

- Χωριστή σήμανση θα πρέπει να υπάρχει σε περιπτώσεις όπου 
προβάλλονται ισχυρισμοί περί θρεπτικότητας, ή ευεργετικών για την υγεία 
ιδιοτήτων, ή τα προϊόντα είναι βιολογικής καλλιέργειας / μεθόδου 
παραγωγής. 

 
 
6. Τραπεζικός Τομέας - Χρηματοδότηση 
Το ιταλικό τραπεζικό σύστημα, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε και 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει από την παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι 
εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Η διαχείριση εταιρικών λογαριασμών από τις τράπεζες 
και με ηλεκτρονικά μέσα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη και ανεπτυγμένη. Δεν 
υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί είναι ελάχιστοι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πιστωτικών 
προϊόντων που παρέχονται προς επιχειρήσεις, χωρίς να γίνεται διάκριση στην 
εθνικότητά τους, ενώ υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις όταν μία 
επιχείρηση αναζητά venture capital. 
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Οι ιταλικές τράπεζες, εξαιτίας του εξωστρεφούς χαρακτήρα αυτών και της 
ιταλικής οικονομίας, διαθέτουν μεγάλη πείρα σε διεθνείς συναλλαγές, ενώ 
επίσης –τουλάχιστον οι μεγαλύτερες εξ αυτών- διαθέτουν υποκαταστήματα 
τοποθετημένα στις κύριες και σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Αρκετά από 
τα 657 ιταλικά τραπεζικά ιδρύματα περιλαμβάνονται στην κατάταξη των 100 
κορυφαίων τραπεζών παγκοσμίως. Οι πέντε κυριότερες τράπεζες της Ιταλίας, 
με διεθνή δραστηριότητα είναι οι: Unicredit https://www.unicredit.it/, Intesa San 
Paolo http://www.intesasanpaolo.com/, BNL BNP-Paribas (πρόκειται για την 
εξαγορασθείσα από την γαλλική BNP Paribas, το 2006, Banca di Lavoro) 
http://www.bnl.it/, An dei Es di An http://www.mps.it/ και UBI Banca 
http://www.ubibanca.it/, οι οποίες προσφέρουν πλήρη γκάμα 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ειδικούς λογαριασμούς και υπηρεσίες για 
μη ιταλικές επιχειρήσεις. Τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρουν και τα Ιταλικά 
Ταχυδρομεία (http://www.poste.it/bancoposta/). 
 
Στοιχεία για άλλες τράπεζες που λειτουργούν στην Ιταλία, είτε εγχώριες ή 
θυγατρικές και υποκαταστήματα ξένων τραπεζικών ομίλων, μπορείτε να 
αρυσθείτε από τον ιστότοπο της Τράπεζας της Ιταλίας 
(http://siotec.bancaditalia.it/sportelli/jsp/layout/home.jsp?detail=download). Ο 
κλαδικός σύνδεσμος του τραπεζικού τομέα και του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Iταλία είναι η ABI - https://www.abi.it/. 
 
Η αρμοδιότητα εποπτείας του τραπεζικού και του ασφαλιστικού συστήματος 
βαρύνει την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας (Banca d’Italia), σε στενή 
συνεργασία με την ιταλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa CONSOB - http://www.consob.it), η οποία εποπτεύει 
την κεφαλαιαγορά, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, κ αι τις 
χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  
 
Η ζήτηση τραπεζικών πληροφοριών για το οικονομικό προφίλ του αγοραστή-
εισαγωγέα μπορεί να παρασχεθεί από ειδικά Γραφεία. Επίσης, τα επιμελητήρια 
εκδίδουν αντίγραφα εμπορικού μητρώου των εγγεγραμμένων μελών τους. 
 
Η περίοδος αποπληρωμής εμπορευμάτων στην Ιταλία ανέρχεται στις 77,5 
ημέρες (συνήθης πρακτική) και είναι από τις μεγαλύτερες στον ευρωπαϊκό 
χώρο. Οι περιπτώσεις πληρωμών με ανοικτό λογαριασμό (ο οποίος περιοδικά 
τροφοδοτείται) βασίζονται στην εμπιστοσύνη και καλή γνώση των 
συναλλασσομένων. Τα τιμολόγια αποστέλλονται συνήθως μαζί με τα 
συνοδευτικά (των εμπορευμάτων) έγγραφα σύμφωνα με τους όρους του 
συμβολαίου. 
 
Αν και όχι πολύ διαδεδομένη η μέθοδος πληρωμής μέσω letters of credit 
(άνοιγμα πιστωτικής διευκόλυνσης) διασφαλίζει την πληρωμή των 
εμπορευμάτων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αποθαρρύνει τον εισαγωγέα-
αγοραστή λόγω των λειτουργικών (τραπεζικών) εξόδων. Συνήθως ο τελευταίος 
ζητεί καλύτερες τιμές από τον εξαγωγέα ως ανταπόδοση του κόστους 
ανοίγματος και διατήρησης μια τέτοιας πιστωτικής διευκόλυνσης. 
 
Σημαντική πηγή χρηματοδότησης, φυσικά, αποτελούν οι κοινοτικοί θεσμοί, οι 
οποίοι προσφέρουν εξαιρετικά ευρύ φάσμα επιχορηγήσεων, δανείων, 
εγγυήσεων και συγχρηματοδότησης για μελέτες σκοπιμότητας και 
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κατασκευαστικά έργα υποδομής, σε συγκεκριμένους τομείς όπως περιβάλλον, 
τεχνολογία, καινοτομία, μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, 
εκπαίδευση, επιμόρφωση, υγεία. Η Ε.Ε. παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων δια επιχορηγήσεων της Ευρ. Επιτροπής και παροχής  
χαμηλότοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ - http://www.eib.org/projects/index.htm). Τις επιχορηγήσεις 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm & 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm) 
διαχειρίζονται οι εθνικ ές κ αι περιφερειακ ές αρχές των κ ρατών  μελ ών κ αι 
αφορούν σε projects εντός των κρατών μελών. Επιχορηγήσεις για projects σε 
χώρες εκτός Ε.Ε. διαχειρίζεται η EuropeAid Cooperation Agency 
(http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm) σε συνεργασία με τις Γενικές 
Διευθύνσεις της Ευρ. Επιτροπής. Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που 
σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία σε χρονικό ορίζοντα 2014-2020 
παρέχεται από το σχετικό κοινοτικό Πρόγραμμα-Πλαίσιο (EU Framework 
Program for Research & Innovation) με τίτλο “Horizon 2020” 
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020).  
 
Αναφορικά με την στήριξη της εξωστρέφειας των ιταλικών ΜΜΕ, η Ιταλία 
προσφέρει πλήθος μηχανισμών στήριξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να αντληθούν από το Παράρτημα Β, καθώς και από την ιστοσελίδα της ιταλικής 
Υπηρεσίας Προσέλκυσης Επενδύσεων Invitalia 
(http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html), καθώς και από 
το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=art
icle&viewType=1&id=2026197&idarea1=1911&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=
0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalend
ario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&id
menu=3449&directionidUser=0). 
 
 
7. Υποδομές-Μεταφορές 
Οι ανεπτυγμένες υποδομές της, καθιστούν την Ιταλία σημαντικό 
διαμετακομιστικό κόμβο και κέντρο διανομής. Διαθέτει εξαιρετικά ανεπτυγμένο 
οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. 
 
7.1 Αεροδρόμια – Αεροπορικές εταιρείες 
Η Ιταλία διαθέτει 47 αεροδρόμια, από αυτά το διεθνές αεροδρόμιο Leonardo Da 
Vinci (Fiumicino) International της Ρώμης είναι ένα εκ των 30 πλέον 
πολυσύχναστων αεροδρομίων, παγκοσμίως, όσον αφορά την κίνηση επιβατών 
(διακίνηση 35,939 εκ. επιβατών το 2013), ενώ το αεροδρόμιο του Μιλάνου 
Milano Malpensa θεωρείται το σημαντικότερο της Ιταλίας από πλευράς 
διακίνησης εμπορευματικών φορτίων (cargo) με 430.343 τόνους, το 2013. 
 
Η μεγαλύτερη ιταλική αεροπορική εταιρεία είναι η Alitalia, με σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, η οποία το 2013 μετέφερε συνολικά 23,993 εκ. 
επιβάτες, δεύτερη σε κατάταξη είναι η Ryanair με 23,041 εκ. επιβάτες και τρίτη 
η Easyjet με 12,426 εκ. επιβάτες. 
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7.2 Λιμένες – Μαρίνες – Ποτάμιες Μεταφορές 
Όσον αφορά τους λιμένες, η Ιταλία διαθέτει 24 Οργανισμούς Λιμένων 
(http://www.assoporti.it/listaAutoritaPortuali) 263 θαλάσσια λιμάνια και 59.223 
μαρίνες. Τα λιμάνια της Gioia Tauro, Γένοβας και La Spezia συγκαταλέγονται 
μεταξύ των 20 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λιμανιών μεταφοράς εμπορευμάτων, 
ενώ εκείνο της Μεσσίνας στη διακίνηση επιβατών. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ISTAT, το 2011, η Ιταλία ήταν η 5η ευρωπαϊκή 
χώρα όσον αφορά στον όγκο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δια 
θαλάσσης (8,1 εκατ. TEUs) και η 1η στη μεταφορά επιβατών, με περισσότερους 
από 81,9 εκ. επιβάτες. 
 
Όσον αφορά στις ποτάμιες μεταφορές, το ιταλικό δίκτυο αναπτύσσεται, κυρίως, 
κατά μήκος του ποταμού Πάδου, ειδικά στην κεντρική-ανατολική περιοχή της 
κοιλάδας του Πάδου, όπου τα κανάλια και οι παραπόταμοί του αποτελούν το 
λεγόμενο «σύστημα ναυσιπλοΐας Padano-Veneto». Το 2012 διακινήθηκαν 
συνολικά 3.486 επιβάτες και 654.530 τόνοι εμπορευμάτων. 
 
7.3 Σιδηροδρομικό Δίκτυο 
Όσον αφορά τους ιταλικούς σιδηροδρόμους, ο όμιλος Ferrovie dello Stato 
Italiane, κρατικής ιδιοκτησίας, περιελάμβανε, μέχρι το τέλος του 2013, εκτός 
από τη μητρική εταιρεία, 14 άμεσες θυγατρικές, 49 έμμεσες θυγατρικές, 11 joint 
venture, 21 συνδεδεμένες εταιρείες και 10 μη ενοποιημένες θυγατρικές σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι σημαντικότερες εταιρικές οντότητες είναι: 
Trenitalia S.p.A. (μεταφοράς επιβατών, κατέχει το 100%), FS Logistica 
(logistics, κατέχει το 100%), Busitalia Sita Nord S.r.l. (κατέχει το 100%), RFI 
S.p.A. (διαχειρίστρια υποδομών, κατέχει το 100%), Italferr S.p.A. (διαχειρίστρια 
υποδομών, κατέχει το 100%), Grandi Stazioni S.p.A. (διαχειρίζεται τους 13 
μεγαλύτερους σταθμούς), Netinera (κατέχει το 51%), Centostazioni S.p.A. 
(διαχειρίζεται 103 σταθμούς, κατέχει το 59,9%), Fercredit S.p.A. (διαχειρίστρια 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κατέχει το 100%), Ferservizi S.p.A. (διαχείριση 
περιουσίας ομίλου, κατέχει το 100%), FS Sistemi urbani S.r.l. (διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας ομίλου, κατέχει το 100%). 
 
Ο όμιλος Ferrovie dello Stato Italiane μεταφέρει κάθε χρόνο περισσότερους 
από 25 εκ. επιβάτες, και σημείωσε, για το 2013, καθαρά κέρδη ύψους 460 εκ. 
ευρώ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2017, προβλέπονται επενδύσεις 
συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη των υποδομών και την αγορά 
νέων συρμών, επιπλέον, μεγάλη προσοχή θα δοθεί στις τοπικές συνδέσεις και 
στα μέτρα σχετικά με τις συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων των διαδρόμων TEN-T 
και ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη αυτών στη Νότιο Ιταλία. 
 
Έκταση σιδηροδρομικού δικτύου: 24.291 χλμ., εκ των οποίων σε χρήση είναι τα 
16.751 
Σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων: 1.350 χλμ. 
Σιδηροδρομικοί σταθμοί εξυπηρέτησης επιβατών: 2.190 
 
Η απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς στην Ιταλία έχει οδηγήσει σε 
έναν βαθμό ανοίγματος από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα 
να έχει «επιτραπεί» η πρόσβαση διαφόρων εταιρειών. Σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία της Ιταλικής υπηρεσίας Ασφάλειας Σιδηροδρόμων (ANSF), 

http://www.assoporti.it/listaAutoritaPortuali�
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στα τέλη του 2011, άδεια λειτουργίας είχαν 30 εταιρείες. Αναλυτικά στοιχεία 
αυτών μπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.ansf.it/web/guest/certificati-imprese-2011 
 
7.4 Οδικό Δίκτυο 
Το βασικό οδικό δίκτυο της Ιταλίας (εξαιρουμένων των δημοτικών δρόμων), 
ανερχόταν στα τέλη του 2012, σε 180.175 χλμ, και διαμορφωνόταν ως εξής: 
αυτοκινητόδρομοι 6.726 χλμ., εθνικές οδοί 19.861 χλμ, περιφερειακές και 
επαρχιακές οδοί 153.588 χλμ. Ο συνολικός όγκος της κυκλοφορίας ήταν 75.122 
εκ. οχήματα ανά χλμ. 
 
 
8. Κανονιστική Συμμόρφωση 
 
8.1 Νομοθετικό Πλαίσιο 
Για να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιταλία, το νομοθετικό 
πλαίσιο είναι το εξής: 
- Το βασικό μέρος του εταιρικού δικαίου ορίζεται από τον ιταλικό αστικό 

κώδικα, όπως αναμορφώθηκε το 2003. 
- Το Ενιαίο Κείμενο για τη Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση - TUIF (Testo 

Unico in materia di intermediazione finanziaria- το νομοθετικό διάταγμα 
58/1998), το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τις εισηγμένες εταιρείες. Το 
παραπάνω νομοθετικό διάταγμα είχε τροποποιηθεί επανειλημμένα με στόχο 
την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις νομοθεσίες των κρατών μελών 
σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη διεξαγωγή διαγωνισμών. 

- Ευθύνη νομικών προσώπων (ν.δ. 231/2001, όπως τροποποιήθηκε). 
- Προστασία των προσωπικών πληροφοριών (ν.δ. 2003, όπως 

τροποποιήθηκε). 
- Ασφάλεια και υγιεινή στους εργασιακούς χώρους  (ν.δ. 81/2008, όπως 

τροποποιήθηκε). 
- Πρόληψη πυρκαγιών και ασφάλεια ηλεκτρικών συστημάτων (μεταξύ άλλων, 

το Προεδρικό Διάταγμα 151/2011 και το Υπουργικό Διάταγμα 37/2008), 
καθώς και η περιβαλλοντική νομοθεσία (ν.δ. 152/2006, γνωστό και ως 
Περιβαλλοντικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε). 

 
8.2 Καταχώριση Επιχείρησης 
Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ιταλία πρέπει να έχουν 
λάβει κωδικό αριθμό εγγραφής εταιρείας (Repertorio Economico-Amministrativo 
- REA). 
 
Όσον αφορά τις διαδικασίες καταχώρισης, μια επιχείρηση μπορεί να αρχίσει τη 
διαδικασία on-line με την αποστολή της αίτησης (Comunicazione Unica), είτε 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων ή στο REA. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες με την επιχείρηση για την έναρξη αυτής, καθώς 
και όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση 
και την υγειονομική περίθαλψη που θα αποσταλούν από το Μητρώο 
Επιχειρήσεων ή το Γραφείο REA στις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές. Περισσότερες 
πληροφορίες ως προς τις ανωτέρω διαδικασίες μπορούν να αντληθούν από 
τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-
environment/doing-business.html 
 

http://www.ansf.it/web/guest/certificati-imprese-2011�
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment/doing-business.html�
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment/doing-business.html�
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8.3 Βασικές Μορφές Εταιρειών 
- S.p.A. - Società per Azioni (ΑΕ): Το μετοχικό κεφαλαίο μιας SpA δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των 120.000 ευρώ και χωρίζεται σε μετοχές, οι 
οποίες μπορεί να είναι και άυλοι τίτλοι. Το 25% του κεφαλαίου θα πρέπει να 
καταβληθεί μετρητοίς με την ίδρυση της εταιρείας. 

- S.r.l. - Società a responsabilità limitata (ΕΠΕ): Το κεφαλαίο μιας Srl δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ. Το εταιρικό κεφάλαιο χωρίζεται 
σε μερίδια και το 25% του κεφαλαίου θα πρέπει να καταβληθεί μετρητοίς με 
την ίδρυση της εταιρείας. 

- S.r.l.s. - Società a responsabilità limitata semplificata: Το κεφαλαίο μιας 
S.r.l.s. δεν μπορεί να είναι μικρότερο ενός ευρώ και μεγαλύτερο των 
9.999,99 ευρώ. Το εταιρικό κεφάλαιο χωρίζεται σε μερίδια και το 25% του 
κεφαλαίου θα πρέπει να καταβληθεί μετρητοίς με την ίδρυση της εταιρείας. 

 
 
9. Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης 
Ακολουθεί συνοπτική καταγραφή των σημαντικότερων νομοθετημάτων που 
προώθησε η Κυβέρνηση Letta με στόχο την έξοδο της Ιταλίας από την κρίση 
και την επάνοδο της οικονομίας αυτής σε τροχιά ανάπτυξης. 
 
9.1 Νομοθετήματα 
 
9.1.1 Νόμος για την προσέλκυση επενδύσεων “Destinazione Italia” 
Το σχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και 
τις 9.12.2013, και περιλαμβάνει μέτρα για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη 
διεθνοποίηση, την ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, για τον 
έλεγχο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ασφαλειών 
αυτοκινήτων, καθώς και για την εκτέλεση των δημόσιων έργων και για την 
επιτυχή διοργάνωση της EXPO 2015. Πιο συγκεκριμένα, διαρθρώνεται σε τρία 
σκέλη (προσέλκυση, προώθηση και παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής). 
Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται 50 μέτρα, μεταξύ των οποίων, φορολογικές 
συμφωνίες (tax agreements) μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και επενδυτών, 
μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης σε θέματα 
εμπορικού δικαίου, ιδιωτικοποιήσεις, χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, απελευθέρωση της αγοράς μίσθωσης επαγγελματικής στέγης, 
ΣΔΙΤ, έρευνα και ανάπτυξη κ.ά. Δημοσιεύτηκε στις 23.12.2013. 
 
9.1.2 Νόμος “Fare” και “Fare 2” 
Ο αποκαλούμενος Νόμος “Fare” έχει ως στόχο την επάνοδο της χώρας σε 
τροχιά ανάπτυξης και περιέχει σειρά μέτρων που αφορούν ζητήματα 
φορολογίας, απασχόλησης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απλοποίησης 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιτάχυνσης αποπληρωμής χρεών της 
δημόσιας διοίκησης, πράσινης ανάπτυξης κ.ά. Τέθηκε σε ισχύ στις 21.08.2013. 
 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, άρχισε η συζήτηση νέου νομοθετικού διατάγματος, 
αποκαλούμενου “Fare 2”, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. Τα βασικά κεφάλαιά του θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 
του ενεργειακού κόστους, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πιστώσεις, την 
ελάφρυνση της φορολόγησης και την περαιτέρω απλοποίηση των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών 
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9.1.3 Νόμος αποκαλούμενος «άμεσης δράσης», με στόχο την επάνοδο 
της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης 
Δημοσιεύτηκε στις 21.06.2013 ο νόμος αποκαλούμενος «άμεσης δράσης», με 
στόχο την επάνοδο της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, περιέχων σειρά μέτρων 
που αφορούν ζητήματα φορολογίας, απασχόλησης, μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, απλοποίησης γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιτάχυνσης 
αποπληρωμής χρεών της δημόσιας διοίκησης, πράσινης ανάπτυξης κ.ά. 
 
9.1.4 Μικρό πακέτο λιτότητας “Manovrina” 
Σε συνέχεια της δημοσιοποιήσεως των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου 2013, 
σχετικά με το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο ανερχόταν σε 4,1% 
του Α.Ε.Π, η Κυβέρνηση Letta αποφάσισε να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις 
ύψους 1,6 δισ. ευρώ προκειμένου το δημοσιονομικό έλλειμμα να επανέλθει 
κάτω από το όριο του 3%. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση, εισήγαγε σχέδιο νόμου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται επείγουσες διατάξεις για τα δημόσια οικονομικά, την 
αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη στήριξη της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. 

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται: 
- Ημιοριζόντιες περικοπές ύψους 550 εκ. ευρώ στις ελαστικές δαπάνες 

των Υπουργείων με εξαίρεση αυτών της Υγείας, Παιδείας και Έρευνας 
- Εξοικονόμηση 550 εκ. από τους πόρους που προορίζονταν για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
- Εξασφάλιση 500 εκ. ευρώ από εκποιήσεις ακινήτων του ιταλικού 

Δημοσίου. 
- Σύσταση Ταμείου για τη Μετανάστευση - στον απόηχο της τραγωδίας 

στην Lampedusa - με πόρους ύψους 190 εκ. ευρώ για το 2013, ενώ 
επιπλέον κονδύλια ύψους 20 εκ. ευρώ θα δοθούν στο Εθνικό Ταμείο για 
την υποδοχή των μη συνοδευόμενων ανήλικων μεταναστών. 

 
9.1.5 Σχέδιο νόμου οικονομικού περιεχομένου 

- Κατατέθηκε στις 27.11.2013 και περιλαμβάνει σειρά μέτρων, μεταξύ των 
οποίων και: 

- Κατάργηση της δεύτερης δόσης του ενιαίου δημοτικού φόρου (IMU) επί 
της πρώτης κατοικίας, με εξαίρεση τις πολυτελείς κατοικίες, τις επαύλεις 
και τα μέγαρα. Τα αγροτεμάχια εξαιρούνται πλήρως από τον ενιαίο 
δημοτικό φόρο. Οι απώλειες φορολογικών εσόδων από τις ανωτέρω 
φοροαπαλλαγές υπολογίζονται σε 2,150 δισ. ευρώ και θα 
αντισταθμιστούν από την αύξηση της φορολόγησης των εταιρειών του 
χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου, όπως πχ. αύξηση στο 
130% της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 
(IRES) και του περιφερειακού φόρου παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(IRAP), για το οικονομικό έτος 2013, αύξηση στο 36% (από 27,5%) - 
μόνο για το οικονομικό έτος 2013 - του φορολογικού συντελεστή του 
IRES. 

- Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκποίησης της δημόσιας 
ακίνητης περιουσίας, επεκτάθηκε και στις Περιφέρειες η δυνατότητα 
εκχώρησης ακινήτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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- Με σκοπό την εξασφάλιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης (governance) 
που ενισχύει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Τράπεζας της 
Ιταλίας, το σχέδιο νόμου περιέχει πρόνοιες που αφορούν στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς και στα όργανα διοίκησης αυτού. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δίνεται η δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου 
της, με χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων μέχρι ποσού 7,5 δισ. ευρώ, τα 
ετήσια διανεμηθησόμενα μερίσματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 6% 
του μετοχικού κεφαλαίου, ο κάθε μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει, άμεσα 
ή έμμεσα, ποσοστό κεφαλαίου μεγαλύτερο του 5%, καθώς και ότι 
διευρύνεται ο αριθμός των ιταλ ικ ών κ αι ευρωπαϊκ ών ιδρυμάτων που 
μπορούν να κατέχουν κεφάλαιο της Τράπεζας της Ιταλίας. 

 
9.2 Αύξηση ανώτερου συντελεστή Φ.Π.Α. 
Αυξήθηκε ο ανώτερος συντελεστής Φ.Π.Α. από 21% στο 22%, που αφορά σε 
σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των προϊόντων 
ένδυσης. Εκτιμάται ότι η αύξηση αυτή του ΦΠΑ θα στοιχίσει σε κάθε ιταλό 
πολίτη περί τα 207-349 ευρώ, ετησίως, ενώ θα προκαλέσει αύξηση των τιμών 
για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου κατά 0,4%, καθώς και 
περαιτέρω συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά περίπου 3%. Είναι η δεύτερη 
αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται μέσα σε 2 
χρόνια (η προηγούμενη αύξηση πραγματοποιήθηκε στις 17.09.2011 από 20% 
σε 21%). 
 
9.3 Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων 
Η Κυβέρνηση, στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων, κυρίως προς αποφυγή 
υπέρβασης του ορίου του 3% του ΑΕΠ, στράφηκε και στην επιτάχυνση των 
ιδιωτικοποιήσεων.  
 
Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα αφορά και σε εταιρείες που το κράτος δεν 
έχει τον άμεσο έλεγχο, όπως τα ναυπηγεία Fincantieri (πώληση του 40% με 
προσδοκώμενο όφελος 600 εκ. ευρώ), το Τμήμα Δικτύων του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων CDP Reti (πώληση του 50% με προσδοκώμενο 
όφελος 3,7 δισ. ευρώ), την εταιρεία διαχείρισης των μεγάλων σιδηροδρομικών 
σταθμών Grandi Stazioni (πώληση του 60% με προσδοκώμενο όφελος 5 δισ. 
ευρώ), τον όμιλο SACE (πώληση του 60% με προσδοκώμενο όφελος 5 δισ. 
ευρώ) και την εταιρεία διαχείρισης του αγωγού φυσικού αερίου TAG (Trans 
Austria Gas). Το πρόγραμμα αφορά και εταιρείες άμεσου δημόσιου ελέγχου, 
όπως ο ενεργειακός όμιλος Eni (πώληση του 3% με προσδοκώμενο όφελος 2 
δισ. ευρώ), η εταιρεία ηλεκτρονικού εξοπλισμού STM (προσδοκώμενο όφελος 
700 εκ. ευρώ) και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ENAV (πώληση του 40%). 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η «μεταβίβαση μετοχών» θα φέρει στα ταμεία του 
κράτους μεταξύ 10 και 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, το 50% θα κατευθυνθεί 
στην προσπάθεια μείωσης του χρέους το 2014 και το υπόλοιπο στην 
ανακεφαλαιοποίηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (CDP).  
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανασύσταση της 
Επιτροπής Ιδιωτικοποιήσεων, η οποία είχε δημιουργηθεί το 1993 και είχε 
καταργηθεί με το νόμο για την περιστολή των δημοσίων δαπανών (spending 
review). Σκοπός της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση ενός προγράμματος 
ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και πώλησης πακέτων μετοχών που κατέχει το 
ιταλικό Δημόσιο. 
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Στην ίδια κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σύστησε την 
εταιρεία “Invimit” (Investimenti Immobiliari Italiani), της οποίας μοναδικός 
μέτοχος είναι το εν λόγω Υπουργείο, με σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, 
εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η 
“Invimit” θα έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση, εκχώρηση ή και πώληση της 
ακίνητης δημόσιας περιουσίας και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 8 εκ. ευρώ, ενώ οι 
πρώτες δράσεις της, οι οποίες θα εγγραφούν σε επόμενη αναθεώρηση του  
προϋπολογισμού, αναμένεται να λάβουν χώρα το 2014. 
 
9.4 Επιτροπή προγράμματος αναθεώρησης δημοσίων δαπανών 
(Spending Review) 
Ο Επίτροπος της ιταλικής κυβέρνησης για την αναθεώρηση των δημοσίων 
δαπανών, κ. C. Cottarelli, πρώην διευθυντικό στέλεχος του Δ.Ν.Τ., στο κείμενο 
που παρουσίασε στην αρμόδια διυπουργική Επιτροπή, κάνει λόγο για 
εξοικονόμηση πόρων, την τριετία 2014-2016, ισοδύναμων με 2 ποσοστιαίες 
μονάδες του Α.Ε.Π., ήτοι 32 δισ. ευρώ. Το σχετικό νομοθετικό έργο αναμένεται 
να ξεκινήσει περί τα μέσα του 2014, με ουσιαστική εφαρμογή της επιπλέον 
περιστολής δαπανών από το 2015. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο του 
προγράμματος, προβλέπεται εξοικονόμηση πόρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ το 
2015, 8,3 δισ. το 2016 και 11,3 δισ. ευρώ το 2017, ποσά τριπλάσια σε σχέση 
με τους στόχους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του ιταλικού 
προϋπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που θα εξοικονομηθούν 
θα κατευθυνθεί στη μείωση της φορολογίας που αφορά στην εργασία, 
προκειμένου αυτή να προσεγγίσει το μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ το 
υπόλοιπο θα κατευθυνθεί σε παραγωγικές επενδύσεις, καθώς και στη μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος, με απώτερο στόχο τη μείωση του δημόσιου 
χρέους. 
 
9.5 Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας Ιταλίας 
Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ιταλίας, θα 
χρειασθούν, επιπλέον διαρθρωτικά μέτρα ύψους 20 δισ. ευρώ την τριετία 2015 
- 2017, προκειμένου το δημοσιονομικό έλλειμμα στα τέλη αυτής να έχει μειωθεί 
στο 0,4% του ΑΕΠ. Δεδομένης όμως της κατάργησης του φόρου πρώτης 
κατοικίας (IMU), το συνολικό ύψος διαθρωτικών μέτρων που θα απαιτηθεί θα 
ανέλθει στα 60 δισ. ευρώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014 
 
Η ιταλική οικονομία έχει μπει κατά τα τελευταία έτη στο επίκεντρο του διεθνούς 
ενδιαφέροντος, καθώς αν και 3η μεγαλύτερη στην ευρωζώνη και 9η στον κόσμο, 
παραμένει εδώ και μια δεκαετία ουραγός σε επίπεδο επιδόσεων, γεγονός που 
δε φαίνεται να ανατρέπεται στο εγγύς μέλλον, καθώς η ανάγνωση των 
εκτιμήσεων τόσο της νέας ιταλικής Κυβέρνησης, όσο και των διεθνών 
Οργανισμών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να 
χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή δυστοκία, με συνακόλουθο τη διαιώνιση του 
προβλήματος υπερχρέωσης της χώρας. 
 
Συγκεκριμένα, για τα πέντε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη που είθισται να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης σε μια χώρα, 
έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
 
Α. Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ: Η ιταλική οικονομία φαίνεται, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις, ότι θα εξέλθει της ύφεσης, σημειώνοντας οριακό ρυθμό 
ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία της Ιταλικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας Istat για το α’ τρίμηνο 2014, τα οποία κάνουν λόγο για 
πτώση ΑΕΠ κατά 0,1%, σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2013 και κατά 0,5% σε 
σχέση με το α’ τρίμηνο 2013, θέτουν εν αμφιβόλω την υλοποίηση των 
προβλέψεων. Συγκεκριμένα η Istat θεωρεί ότι η ιταλική οικονομία βρίσκεται σε 
φάση πλήρους στασιμότητας, με μηδενική ανάπτυξη. Σύμφωνα με πολλούς 
αναλυτές, βασικό μοχλό ανάπτυξης, ιδιαιτέρως για το 2014, θα αποτελέσουν οι 
ιταλικές εξαγωγές, που όμως, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχουν 
καταφέρει να φέρουν τα προσδοκώμενα οφέλη, δεδομένου ότι εξελίσσονται 
συναρτήσει της πορείας της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Β. Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ): Αυτό που ανησυχεί περισσότερο την Ευρώπη 
είναι το υψηλό δημόσιο χρέος της Ιταλίας που, σε περίπτωση που οδηγήσει τη 
χώρα σε σοβαρή οικονομική κρίση, θα προκαλέσει τέτοιου μεγέθους 
χρηματοδοτικές ανάγκες που οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί στήριξης δεν θα είναι 
σε θέση να καλύψουν και η κρίση θα εξαπλωθεί και στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να έχει ένα αρκετά υψηλό 
δημόσιο χρέος, για την ουσιαστική μείωση του οποίου - πόσο δε μάλλον έως 
του σημείου να πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ - θα χρειαστεί να λάβει 
επιπλέον μέτρα περιστολής των δημόσιων δαπανών, το πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων της Κυβέρνησης να αποφέρει τα προσδοκώμενα οφέλη, και 
το ΑΕΠ της χώρας να αρχίσει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Υπό το φώς των 
στοιχείων της Istat, ο Ιταλός Πρωθυπουργός «αναγκάστηκε» να προβεί σε 
δηλώσεις ότι δε θα υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα περικοπών, αλλά η 
πολιτική της Κυβέρνησης επικεντρώνεται σε μέτρα αντικυκλικής πολιτικής, ενώ 
ταυτόχρονα, πολλά έγκριτα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο για 
πώληση ενός επιπλέον 10% των μετοχών που διακρατεί το ιταλικό δημόσιο 
στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας Eni και Enel. 
 
Συγκρατούμε ότι, από 2011, έτος έναρξης της οικονομικής κρίσης, το δημόσιο 
χρέος της χώρας έχει αυξηθεί πλέον των 14 ποσοστιαίων μονάδων και θα 
απαιτηθούν πέντε έτη για να επιστέψει στα προ κρίσης επίπεδα. 
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Γ. Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ): Απ’ ό,τι φαίνεται, η Ιταλία θα 
κατορθώσει να σεβαστεί το όριο του 3%, αν και η συγκεκριμένη παράμετρος 
έχει χαρακτηρισθεί ως αναχρονιστική από τον κ. M. Renzi. Παρά ταύτα, η 
μείωσή του θα επέλθει σταδιακά, ενώ, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε 
παρατηρήσει, η ισοσκέλιση του κρατικού προϋπολογισμού, παρά τη 
συνταγματική θεσμοθέτησή της ήδη από το 2012, προβλέπεται κατ’ αρχάς για 
το 2016, αλλά ουσιαστικά παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς θα επιτευχθεί. Η 
παράμετρος του σεβασμού του ορίου του 3%, ενδεχομένως να προκαλέσει 
προβλήματα στην Κυβέρνηση Renzi, όπως είχε προκαλέσει και στην 
Κυβέρνηση Letta, δεδομένου ότι θέτει πολύ στενά περιθώρια στην εφαρμογή 
«κοινωνικής» πολιτικής και αύξησης των παροχών, πόσο δε μάλλον στη 
συγκράτηση των δημοσίων δαπανών. Στα ανωτέρω προστίθεται, πλέον, και η 
έναρξη της διαδικασίας κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
καθυστέρηση της εξόφλησης των πληρωμών της δημόσιας διοίκησης στις 
εμπορικές συναλλαγές, εξέλιξη που θα δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις στην 
προσπάθεια συγκράτησης του ελλείμματος. 
 
Δ. Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός της Ιταλίας θα διατηρηθεί σε χαμηλά 
επίπεδα για τα προσεχή έτη. Παρόλα αυτά, αν και χαμηλός ο πληθωρισμός, ο 
συνδυασμός του με το πάγωμα των απολαβών και την υψηλή φορολογική 
πίεση (49,1%), διαβρώνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ιδιαιτέρως των μισθωτών, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία πίεσης για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε 
μιλήσει για τη «Σωστή Στροφή» προς την ανάπτυξη, τις μειώσεις φόρων και 
εισφορών και την ενίσχυση της απασχόλησης. 
 
Ε. Ανεργία: Η ανεργία θα εξακολουθήσει να κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα 
και δε φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης στο εγγύς μέλλον, διατηρούμενη σε 
επίπεδα υψηλότερα από εκείνα προ της έναρξης της οικονομικής κρίσης και 
υψηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
 
Ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι η είσοδος των νέων στην αγορά 
εργασίας παραμένει ιδιαιτέρως προβληματική, με ποσοστό ανεργίας που 
κινείται περί το 42,7%,, ήτοι ένας στους δύο δεν καταφέρνουν να βρουν 
απασχόληση στη χώρα. Ενδεικτικό αυτού του προβλήματος είναι και η «φυγή» 
όπως έχει χαρακτηριστεί των νέων στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως στην Αγγλία 
και τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιταλικού 
Υπουργείου Εσωτερικών, πάνω από 100.000 νέοι αναζήτησαν εργασία στο 
εξωτερικό στο χρονικό διάστημα 2011-2013 και η τάση δε φαίνεται, επί του 
παρόντος, να ανακόπτεται. 
 
Επιπροσθέτως, οι πιέσεις που δέχεται η ιταλική βιομηχανία (πχ. περίπτωση 
Electrolux, Ilva κλπ), ενδεχομένως να επιβαρύνουν επιπλέον τους δείκτες 
απασχόλησης. Ήδη με την περίπτωση της Electrolux η ιταλική Κυβέρνηση 
κατέβαλε κολοσσιαίες προσπάθειες ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, ενεργοποίησε το Ταμείο χρηματοδότησης των 
αποκαλούμενων «συμβολαίων αλληλεγγύης» που παρέμενε ανενεργό από το 
2005. 
 
Πίνακας 14: Προβλέψεις μακροοικονομικών μεγεθών 2014-2015 

 2014 2015 
ΑΕΠ (Μεταβολή %) 1,3 1,6 
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Ανεργία (%) 12,5 12,2 
Πληθωρισμός (%) 1,2 1,5 
Δημοσιονομικό 
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) 

-2,0 -1,5 

Δημόσιο Χρέος (% 
ΑΕΠ) 

133,3 129,8 

Πηγές: Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ιταλικής Κυβέρνησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
1. Διμερές Εμπόριο 
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), 
για το έτος 2013, η αξία των εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, ανήλθε 
σε 7,798 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 1,883 δισ. ευρώ, 
ήτοι 31,83% σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται τρίτη χώρα 
προμηθευτής της Ελλάδας (μετά τη Ρωσία και τη Γερμανία) και δεύτερος 
προορισμός των ελληνικών προϊόντων μετά την Τουρκία. 
 
Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία, κατά το 2013 
ανήλθε στα 2,126 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 1,05%, σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αξία των εισαγωγών από την Ιταλία, για το 
2013, ανήλθε σε 4,036 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση για πρώτη φορά 
(5,93%) μετά από πέντε έτη συνεχούς πτώσεως. Το ύψος του ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1,071 δισ. ευρώ, έναντι 1,706 δισ. ευρώ το 
2012, κλείνοντας επιπλέον την ψαλίδα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, ενώ ο 
δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές επανήλθε στα επίπεδα του 2011, ήτοι στο 
0,53. 
 
Παρακάτω παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας διμερούς εμπορίου σε βάθος 
πενταετίας. 
 

Πίνακας 15: Στοιχεία Διμερούς Εμπορίου 

σε δισ. ευρώ 2009 2010 2011 2012 2013 % Μετ. 
13/12 

Εξαγωγές 1,591 1,770 2,251 2,104 2,126 1,05% 

Εισαγωγές 5,434 4,641 4,284 3,810 4,036 5,93% 

Όγκος 
Εμπορίου 7,026 6,411 6,536 5,915 7,798 31,83% 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο -3,843 -2,871 -2,032 -1,706 -1,071 -37,22% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΛ.ΣΤΑΤ από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
 
Τα πέντε πρώτα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα για το 2013 είναι: (1) τα λάδια 
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια), (2) 
το ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, 
(3) το αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή, (4) τα ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη και (5) τα φάρμακα. 
 
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι παρατηρείται χαμηλή διαφοροποίηση των 
εξαγόμενων στην Ιταλία προϊόντων, με τα πέντε πρώτα να καλύπτουν, σε αξία, 
το 54,82% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. 
 
Τα πέντε πρώτα ιταλικά προϊόντα εισαγωγής στην Ελλάδα, για το εν λόγω 
διάστημα, αποτέλεσαν τα: (1) τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια), (2) τα φάρμακα, (3) τα πολυμερή του 
αιθυλενίου σε αρχικές μορφές, (4) οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης 
(εκτός από σαπούνια) και (5) τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο.
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Πίνακας 16: Σύνθεση Ελληνικών Εξαγωγών - Κύριες ομάδες προϊόντων επί τη βάσει διψήφιων κωδικών Σ.Ο. 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξία_2012 Ποσ_2012 Αξία_2013 Ποσ_2013 % Μετ. 
Ποσ_13/12 

% Μετ. 
Αξία_13/12 

27 
Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λαδιά και προϊόντα της 
απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά 
ορυκτά 

188.265.373 301.846.894 520.924.025 733.841.834 143,12% 176,70% 

15 
Λίπη και λαδιά ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της 
διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. 
Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

245.632.084 125.836.322 373.433.873 145.290.101 15,46% 52,03% 

76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 272.786.598 127.783.964 263.911.935 126.987.039 -0,62% -3,25% 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια 216.097.924 48.666.059 209.843.370 49.065.506 0,82% -2,89% 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 90.582.822 61.663.152 72.299.715 52.021.633 -15,64% -20,18% 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις 
ύλες 73.752.426 48.974.957 62.682.191 37.722.536 -22,98% -15,01% 

74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 67.359.028 11.722.547 61.679.785 10.724.988 -8,51% -8,43% 

04 

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. 
Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής 
προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

43.113.225 10.927.103 49.918.248 13.030.181 19,25% 15,78% 

10 Δημητριακά 58.004.849 208.028.634 48.880.104 200.442.219 -3,65% -15,73% 

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 
φρούτων ή άλλων μερών φυτών 42.824.558 39.513.729 41.642.189 35.701.143 -9,65% -2,76% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
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Πίνακας 17: Σύνθεση Ελληνικών Εισαγωγών - Κύριες ομάδες προϊόντων επί τη βάσει διψήφιων κωδικών Σ.Ο. 

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξία_2012 Ποσ_2012 Αξία_2013 Ποσ_2013 % Μετ. 
Ποσ_13/12 

% Μετ. 
Αξία_13/12 

84 
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, 
συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών 
των μηχανών ή συσκευών 

397.558.008 37.215.524 390.168.243 49.601.747 33,28% -1,86% 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις 
ύλες 282.660.538 149.697.213 291.346.551 150.676.816 0,65% 3,07% 

27 
Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λαδιά και προϊόντα της 
απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά 
ορυκτά 

507.037.040 690.366.152 214.206.774 314.763.321 -54,41% -57,75% 

30 Φαρμακευτικά προϊόντα 249.772.535 5.548.145 209.786.359 5.059.964 -8,80% -16,01% 

85 

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη 
τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του 
ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των 
εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη 
και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 

269.531.883 39.126.599 156.824.397 23.317.545 -40,40% -41,82% 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 136.721.436 222.383.414 130.994.462 222.740.141 0,16% -4,19% 

87 
Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και 
άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και 
εξαρτήματα τους 

110.667.129 17.230.929 122.315.575 15.530.554 -9,87% 10,53% 

48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, 
χαρτί ή χαρτόνι 119.171.681 116.056.653 121.512.866 123.845.444 6,71% 1,96% 

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα 
από τα πλεκτά 118.644.151 2.621.828 116.934.178 2.888.536 10,17% -1,44% 

61 Επενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 
πλεκτά 119.471.466 3.703.385 115.324.477 4.111.953 11,03% -3,47% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 
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Εικόνα 6: Σύνθεση ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών ανά κωδικό SITC 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης 



 
  

Συμπεράσματα 
Από την ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
αν και οι εισαγωγές προϊόντων στην Ιταλία βαίνουν μειούμενες από το έτος 
έναρξης της οικονομικής κρίσης στην Ιταλία, τα ελληνικά προϊόντα έχουν 
καταφέρει να διατηρήσουν τη θέση τους στην ιταλική αγορά, σημειώνοντας 
μάλιστα αύξηση σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Παρόλα αυτά, αν και η 
Ιταλία αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα διαχρονικά έναν από τους 
σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους, η χώρα μας δεν έχει κατορθώσει μέχρι 
στιγμής να καταστεί εξίσου σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ιταλίας, καθότι 
χώρες παρεμφερούς μεγέθους αν όχι μικρότερες, σημειώνουν πολύ καλύτερες 
επιδόσεις από την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, οι εξαγωγές της 
Ολλανδίας αντιπροσωπεύουν το 5,57% των ιταλικών εισαγωγών, του Βελγίου 
το 4,18%, της Αυστρίας το 2,50%, της Τσεχίας 1,24% και της Σουηδίας το 
0,87%. 
 
Η αξία των εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας κατέγραψε σημαντική 
αύξηση της τάξεως του 31,83% και ανήλθε σε 4,036 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην ανάκαμψη, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, των ελληνικών 
εισαγωγών κατά 5,93% (4,036 δισ. ευρώ), χάρη στη βελτίωση της εγχώριας 
απορρόφησης. 
 
Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία, κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε στα 2,126 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 1,05% σε σχέση με το 2012 (2,104 δισ. ευρώ). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου το 2009 ήταν 
3,843 δισ. ευρώ, έχοντας πλέον μειωθεί στα 1,071 δισ. ευρώ. 
 
Πέραν των συνολικών μεγεθών, δυο επιπλέον στοιχεία θα πρέπει να 
συγκρατηθούν ως συμπεράσματα από την ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων: 
 
Πρώτον, η χαμηλή διαφοροποίηση των εξαγόμενων στην Ιταλία προϊόντων, με 
τα πέντε πρώτα να κ αλ ύπτουν, σε αξία, το 65% του συνόλ ου των ελ λ ηνικ ών 
εξαγωγών. 
 
Δεύτερον, οι εισαγωγές από την Ελλάδα στην Ιταλία αντιστοιχούν στο 0,66% 
των συνολικών ιταλικών εισαγωγών, παρά τη γεωγραφική γειτνίαση και τους 
ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τις δυο χώρες και παρότι η Ιταλ ία αποτελεί 
παραδοσιακά τη δεύτερη αγορά προορισμό των ελληνικών προϊόντων. 
 
Συγκεκριμένα για τα παραδοσιακά σημαντικότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα 
μπορούν να συγκρατηθούν τα εξής: 
- Έλαια: Η χώρα μας κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των προμηθευτών της 

Ιταλίας με μερίδιο της τάξεως 7,62%. Πρώτη είναι η Ισπανία με μερίδιο 
31,22%. Ως γνωστόν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αυτής της 
κατηγορίας αφορά σε εξαγωγές χύδην ελαιόλαδου, προς περαιτέρω 
επεξεργασία, ή ανάμιξη και επαναπροώθησή του σε άλλες αγορές. 

- Αλουμίνιο: Η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη χώρα προμηθευτής της Ιταλίας 
με μερίδιο της τάξεως του 6,19%. Πρώτη είναι η Γερμανία με μερίδιο 
15,15%. 

- Ιχθυηρά: χώρα μας κατατάσσεται τρίτη χώρα προμηθευτής της Ιταλίας με 
μερίδιο της τάξεως του 6,64%. Πρώτη είναι η Ισπανία με μερίδιο 19,30%. 
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1.1 Εντοπισμός ελληνικών προϊόντων με προοπτικές αύξησης εξαγωγών 
Αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος «Εξωστρέφεια 2013» 
διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα προϊόντα καταγράφουν σημαντικές 
επιδόσεις. Συγκεκριμένα: οι γενικές κατηγορίες όπως το κρέας (+131,71%), τα 
γουνοδέρματα (+52,13%), τα ανόργανα χημικά προϊόντα (+39,57%), τα 
καλλυντικά (+28,64) και τα γαλακτοκομικά (+12,00%), και οι επιμέρους 
κατηγορίες όπως το ελαιόλαδο (+154,09%), τα πορτοκάλια (+110,68%), τα 
κεράσια (+61,43%), το γιαούρτι, κεφίρ κ.ά. (+37,15%), τα καρπούζια και 
πεπόνια (+27,65%), τα ακτινίδια (+27,12%) και οι φράουλες (+14,04%), 
σημειώνουν σημαντική αύξηση. 
 
Αν κ αι από τα ανωτέρω συνάγ εται ότι οι επιδόσεις των εν λ όγ ω προϊόντων  
μπορούν να κριθούν ως ικανοποιητικές, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς το μερίδιο που αναλογεί στα ελληνικά προϊόντα 
σε σχέση με τις συνολικές εδώ εισαγωγές είναι πολύ μικρό. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε, 1,34% για τα γαλακτοκομικά, 0,13% για το κρέας, 9,94% για τα 
γουνοδέρματα, 0,95% για τα ανόργανα χημικά προϊόντα, 0,57% για τα 
καλλυντικά. Ιδιαιτέρως, όσον αφορά στα γαλακτοκομικά, η ελληνική φέτα χαίρει 
σημαντικής αναγνωρισιμότητας και το ελληνικό γιαούρτι διευρύνει συνεχώς την 
παρουσία του στις προθήκες των εδώ υπεραγορών. 
 
Από την μελέτη των τάσεων που εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές την 
τελευταία εξαετία, θεωρούμε κατ’ αρχάς ότι τα ελληνικά νωπά και μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, έχουν ιδιαίτερη δυναμική και 
προοπτικές στην αγορά της Ιταλίας, καθώς το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά 
εξοικειωμένο με την εικόνα τους, τις γευστικές τους ιδιότητες και την ποιότητά 
τους, κυρίως εξαιτίας του ισχυρού τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. 
 
Σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες προοπτικές στην 
ιταλική αγορά είναι επίσης οι εξής κατηγορίες προϊόντων: τα κρέατα (που το 
2013 σημείωσαν εκ νέου αύξηση 64,34%, με αξία εξαγωγών 12,462 εκ. ευρώ), 
μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες (με αξία εξαγωγών το 2013 στα 11,841 εκ. 
ευρώ και αύξηση 41,07%), τα χημικά προϊόντα (που το 2013 έφτασαν τα 
25,534 εκ. ευρώ σημειώνοντας ωστόσο αύξηση 32,41%), οι συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες (με εξαγωγές 2013 στα 5,118 εκ. ευρώ και αύξηση 27,78%) και 
καρποί και φρούτα βρώσιμα (με εξαγωγές το 2013 στα 33,657 εκ. ευρώ και 
αύξηση 10,90%). 
 
1.2 Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών 
Παρά την οικονομική κρίση, τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ιταλία, η τελευταία 
αποτελούσε το 2013 τη δεύτερη αγορά προορισμό των ελληνικών προϊόντων 
(μετά την Τουρκία) και την τρίτη προμηθεύτρια χώρα (μετά τη Ρωσία και τη 
Γερμανία). 
 
Η συνειδητοποίηση από πλευράς αρκετών οικονομικών μονάδων στη χώρα 
μας, της ανάγκης εξωστρέφειας, ως αντίδοτου στα προβλήματά τους στην 
εσωτερική ελληνική αγορά, τις έχει ωθήσει σε πιο συστηματική διερεύνηση των 
δυνατοτήτων εξαγωγών. Η Ιταλία, κυρίως λόγω εγγύτητας, είναι λογικό να 
αποτελεί προνομιακό πεδίο για τυχόν επέκταση οικονομικών δράσεων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα αιτήματα ελληνικών εταιρειών 
προς τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. Ρώμης και Μιλάνου για παροχή πληροφοριών και 
διευκόλυνση σε σχέση με τυχόν εξαγωγικές τους δράσεις. Οι εταιρείες που 
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κυρίως ζητούν τη συνδρομή είναι μικρές και μεσαίες, που συνήθως δεν έχουν 
μεγάλη εμπειρία εξαγωγών. 
 
Αναφορικά με τους κλάδους που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εταιρειών 
αυτών, καθοριστική είναι η υπεροχή του τομέα τροφίμων, ενώ άλλοι κλάδοι που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι του τομέα δομικών υλικών, του τομέα ένδυσης 
και σχετικών αξεσουάρ, των καλλυντικών και των φαρμάκων. Από τα αιτήματα 
σε σχέση με τρόφιμα η πλειοψηφία αφορά ελιές και συσκευασμένο λάδι, 
οίνους, ξηρούς καρπούς και σαλιγκάρια. 
 
Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια 2013» έχει θέσει ως στόχο για την Ευρώπη την 
αύξηση εξαγωγών σε ελαιόλαδο, ελιές, ακτινίδια, πορτοκάλια, κεράσια, 
καρπούζια, πεπόνια, φράουλες, πατάτες και ειδικότερα για Ιταλία την αύξηση 
εξαγωγών σε κρέας, γαλακτοκομικά, ιχθυηρά, δορές, δέρματα και ακατέργαστα 
γουναρικά, ανόργανα χημικά καλλυντικά, πλαστικές ύλες σε πρωτογενή μορφή, 
σίδηρο, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα. 
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω 
βελτίωσης των επιδόσεων των ελλήνων εξαγωγέων σε όλους τους παραπάνω 
τομείς. Στα γαλακτοκομικά, όπου υπάρχει σημαντική ζήτηση και τα ελληνικά 
προϊόντα έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχοντας κάνει ήδη τα πρώτα 
σημαντικά βήματα, θα πρέπει να διευκολυνθεί η περαιτέρω διείσδυση 
επώνυμων προϊόντων και η διεύρυνση του φάσματος των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην Ιταλία. 
 
Μεγάλες δυνατότητες παρουσιάζονται για τα ελληνικά καλλυντικά τα οποία, σε 
αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, εδώ έχουν πολύ μικρότερη 
παρουσία (visibility). Και σε σχέση με οίνο, ιχθυηρά, κρέας, δέρματα όμως, 
υπάρχει δυναμική σε χώρα μας που προφανώς δεν έχει αξιοποιηθεί σε σχέση 
με την Ιταλική αγορά, στην έκταση που θα μπορούσε.  
 
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως προκύπτει και από αιτήματα που μας 
υποβάλλονται, ανάγκη συνδρομής, παροχής τεχνογνωσίας και δημιουργίας 
ευκαιριών, έχουν όχι τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τα μέσα, την 
οργάνωση, την εμπειρία και τις απ’ ευθείας επαφές, όσο οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που έχουν το προϊόν και τη διάθεση, αλλά τους λείπουν τα μέσα, η 
πληροφόρηση και η οργάνωση για την διερεύνηση και εκμετάλλευση 
δυνατοτήτων που προσφέρει η ιταλική αγορά. 
 
Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές της Ιταλίας, 
διαμορφώνεται σε 0,63%, το 2013, η διατήρηση ωστόσο ή, ακόμη 
περισσότερο, η επέκταση του υφιστάμενου μεριδίου θα απαιτήσει μεγαλύτερη, 
περισσότερο συντονισμένη και στοχευμένη από πλευράς Ελλήνων εξαγωγέων 
προσπάθεια. Το γεγονός ότι το εμπόριο με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 
απαλλαγμένο από εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά, μη δασμολογικά και 
άλλα τεχνικά εμπόδια, κάνει πολλούς να θεωρούν ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο 
κινείται περίπου αυτόματα. Τούτο σαφώς δεν αληθεύει, διότι οι αναπτυγμένες 
και οργανωμένες αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων της Ιταλίας, 
απαιτούν συνεπή και συνεχή παρουσία, αφοσίωση στην επίτευξη της 
στοχευμένης προσπάθειας και αφιέρωση πόρων προκειμένου να 
τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, η προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και 
προδιαγραφών και ο έντονος ανταγωνισμός είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει 
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τις ευρωπαϊκές αγ ορές κ αι βέβαια την Ιταλία. Ιδιαίτερα υπό τις σημερινές 
συνθήκες, η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, γεγονός που επιβεβαιώνεται στο Γραφείο 
μας από τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων που δέχεται καθημερινά από 
εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. 
 
 
2. Επενδύσεις 
 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ιταλία 
τοποθετείται στην ένατη θέση στην κατάταξη των κύριων επενδυτών στην 
Ελλάδα, σε επίπεδο αποθέματος στο τέλος του έτους αναφοράς 2012. 

Ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα 

 
Το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής παρουσίας στην Ελλάδα αποτελείται από 
πολλές μικρομεσαίες εταιρείες για τις οποίες δεν είναι εύκολο να 
συγκεντρωθούν στοιχεία και οι οποίες μέσω μεταπωλητών και τοπικών 
αντιπροσώπων διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής καταναλωτικών 
αγαθών, αλλά και γενικότερα ιταλικών προϊόντων (είδη ένδυσης, έπιπλα, είδη 
οικιακής χρήσης, τρόφιμα κλπ.). 
 
Ως σημαντικότερες ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα σημειώνονται: Riva Group 
τομέας σιδηρουργίας, Italcimenti τσιμεντοβιομηχανία, Kerakoll χημικά, Barilla 
Spa μονάδα παραγωγής ζυμαρικών, Cooperlat Spa τομέας γαλακτοκομίας, 
Euricom Spa παραγωγή ζυμαρικών, Campari Spa που εξαγόρασε την εταιρεία 
Ούζο 12, Pieralisi, Ferrero Spa με γραφείο αντιπροσωπίας, Edison Hellas στον 
τομέα της ενέργειας, Italgas τομέας φυσικού αερίου, Autogrill εστιατόρια κατά 
μήκος εθνικών οδών, Impregilo κατασκευές, Fincantieri ναυπηγικές εργασίες, 
Mondatori εκδοτικός οίκος, στον τομέα των υπηρεσιών η Assicurazioni Generali 
Ασφάλειες, Alitalia στις αεροπορικές μεταφορές και ο όμιλος Grimaldi σε 
ναυτιλιακές υπηρεσίες (Μινωικές Γραμμές ΑΕ). 
 
Για την περίοδο 2008-2012 οι ξένες άμεσες επενδύσεις μεταξύ Ελλάδος-
Ιταλίας, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

 
ΆΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

(σε εκατ. ευρώ) 2008 2009 2010 2011 2012 
Από Ελλάδα σε Ιταλία 100,0 115,7 99,3 31,4 204,6 
Από Ιταλία σε Ελλάδα 904,1 690,7 812,4 695,8 607,7 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
 
 

Στην Ιταλία δραστηριοποιούνται 37 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, μεταξύ 
των σημαντικότερων οι: ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΤΙΤΑΝ, ΦΑΓΕ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
INTRALOT, ΜΑΙΛΛΗΣ, COCA – COLA 3Ε. 

Ελληνικές επενδύσεις στην Ιταλία 

 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ελληνικής ομογένειας της Ιταλίας 
επικεντρώνονται κυρίως στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η πλειονότητα των 
ελληνόκτητων εταιρειών στην Ιταλία είναι σχετικά μικρού μεγέθους, με 
δραστηριότητες στο χώρο των εισαγωγών και του εμπορίου τροφίμων και 

Ελληνική Ομογένεια 
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ποτών, της μαζικής εστίασης, των γουναρικών, των ηλεκτρονικών, των 
αυτοκινήτων, του τουρισμού, των κατασκευών, της τροφοδοσίας πλοίων. 
 
Υπάρχει επίσης αξιόλογος αριθμός Ελλήνων και Ελλήνων ομογενών οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην Ιταλία ως στελέχη ιταλικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών, καθώς και ευρωπαϊκών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών.  
 
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στην Ιταλία δε δραστηριοποιείται κανένας 
επιχειρηματικός σύνδεσμος ελληνικού ενδιαφέροντος. 
 
 
3. Τουρισμός 
 
Συνολικά για το 2013 περί τα 58 εκ. τουριστών (έναντι 50 εκ. τουριστών το 
2012) ταξίδεψαν εκτός Ιταλίας, δαπανώντας πλέον των 9,629 δισ. ευρώ. 
 
Η χώρα μας κατατάσσεται 9η όσον αφορά το συνολικό αριθμό Ιταλών 
επισκεπτών. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, για την εν λόγω περίοδο, οι 
επισκέπτες ανήλθαν σε 991.000, δαπανώντας 641 εκ. ευρώ για διαμονή. 
 
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας 
χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, καθώς το 81% περίπου των Ιταλών 
πραγματοποιούν τις διακοπές τους κατά την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, 
ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ταξιδεύει το μήνα Αύγουστο και προτιμούν τη 
μετάβασή τους στη χώρα μας αεροπορικώς (το 60%μέσω πτήσεων τακτικών 
αεροπορικών γραμμών). Η Ελλάδα, το 2013, υποδέχτηκε το 1,69% των Ιταλών 
τουριστών που πραγματοποίησαν διακοπές στο εξωτερικό. 
 
Σύμφωνα με τους Ιταλούς τουριστικούς πράκτορες, το 1° τρίμηνο του 2013 
ξεκίνησε με χαμηλές επιδόσεις για την Ελλάδα ως προορισμό, κυρίως λόγω της 
μείωσης των κινήτρων για το συνεδριακό και σχολικό τουρισμό, όπου 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξησης του μεριδίου αγοράς. Γενικότερα, όμως, 
για το 2013 καταγράφηκε μία αύξηση της τάξης του 15% στις προκρατήσεις 
προς την Ελλάδα, καθώς την ίδια χρονική περίοδο του 2012 οι κρατήσεις 
κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, εξαιτίας των γεγονότων (απεργίες, 
επεισόδια στην Αθήνα, διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος) και της 
αβεβαιότητας και ανασφάλειας που είχε καλλιεργηθεί γενικότερα στην Ευρώπη 
από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την Ελλάδα. 
 
3.1 Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών προς τη χώρα μας 
Είναι σαφές ότι η Ελλάδα θεωρείται ανταγωνιστική, καθώς πολλοί ξενοδόχοι 
έχουν μειώσει τις τιμές τους, ενώ ταυτόχρονα οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
έχουν βελτιωθεί και το κόστος διαμονής έχει κατά πολύ μειωθεί, με αποτέλεσμα 
η χώρα μας να αποτελεί, πλέον, έναν «value for money» προορισμό. Σε αυτό 
το πλαίσιο, το κόστος των τουριστικών πακέτων έχει παραμείνει σε σταθερά 
επίπεδα κατά τα τελευταία έτη, ενώ οι πτήσεις χαμηλού κόστους, που έχουν 
αυξηθεί από την Ιταλία (Easy Jet, Ryanair, Meridiana Fly, Vueling, Airone, 
Volotea, Blue Panorama Airlines) και διακινούν μεγάλη μερίδα μεμονωμένων 
τουριστών, έχουν ως αποτέλεσμα οι διακοπές στην Ελλάδα να είναι ακόμη πιο 
ελκυστικές για τους Ιταλούς.  
 
Επίσης, παρατηρείται μία σταθερά ανοδική τάση στη ζήτηση για τους 
περισσότερους ελληνικούς προορισμούς. Ωστόσο, οι προορισμοί που θα 
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προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των Ιταλών τουριστών, είναι τα νησιά 
όπως η Κρήτη, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος. 
 
Σημαντικό μερίδιο της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας έχουν και οι 
κρατήσεις τελευταίας στιγμής (last minute bookings). Στο πλαίσιο των 
κρατήσεων τελευταίας στιγμής, οι τουριστικοί πράκτορες προσφέρουν πολύ 
ελκυστικά πακέτα για να προσελκύσουν τουρίστες, καθώς η επιλογή βασίζεται 
στην τιμή και ο παράγοντας αυτός έχει τεράστια σημασία για την επιλογή του 
ξενοδοχείου, του προορισμού, της πτήσης. 
 
Υπό το φως των ανωτέρω, διαφαίνεται ότι παρά την κρίση και τη μείωση των 
δυνατοτήτων και του ενδιαφέροντος των Ιταλών για διακοπές στο εξωτερικό, η 
χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί προνομιακό προορισμό, με σημαντικές 
προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης στο επίπεδο αφίξεων. Την κατεύθυνση αυτή 
θα μπορούσαν να ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, προσπάθειες για 
 
- Παράταση και διεύρυνση των πτήσεων προς τη χώρα μας αεροπορικών 

εταιρειών χαμηλού κόστους. 
- Συστηματικοποίηση παροχής οικονομικών πακέτων σε δημοφιλείς 

προορισμούς. 
- Εξοικείωση του ιταλικού κοινού και με άλλους προορισμούς εντός Ελλάδας, 

που δεν έχουν μέχρι σήμερα προβληθεί εδώ επαρκώς. 
- Μεγαλύτερη διείσδυση σε κλάδο ταξιδιωτικών πρακτόρων. 
- Λειτουργία υπέρ της χώρας μας των κρατήσεων τελευταίας στιγμής. 
- Προβολή της χώρας μας ή συγκεκριμένων περιφερειών ως ιδανικού 

προορισμού σχολικών εκδρομών. 
- Διεύρυνση περιόδου συνεδριακού τουρισμού. 
- Έμφαση σε οικοτουρισμό, αγροτουρισμό. 
- Συνεργασίες με αντίστοιχες ιταλικές τουριστικές περιοχές για συνδυασμό 

προγραμμάτων για κρουαζιέρες κλπ. 
 
 
4. Τομείς Συνεργασίας 
 
Ενέργεια 

Οι σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν στη διεκδίκηση του αγωγού TAP, 
συνοψίζονται ως εξής: 

Αγωγός φυσικού αερίου TAP 

- Στις 15.1.2013 η ιταλική πλευρά πρότεινε σχέδιο διακρατικής συμφωνίας, το 
οποίο και εν τέλει υπεγράφη στην Αθήνα στις 13.2.2013, με σκοπό την 
πολιτική στήριξη του αγωγού ΤΑΡ. 

- Στις 15.2.2013 η Υφυπουργός Εξωτερικών κα Μ. Dassù επισκέφτηκε το 
Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της προώθησης του αγωγού. 

- Στις 22.4.2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Ρώμη Ελλάδος-
Αλβανίας-Ιταλίας και αποφασίστηκε η σύσταση τριμερούς επιτροπής, με 
στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών προώθησης της 
υποψηφιότητας του αγωγού. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Παπαγεωργίου και ο Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ κ. Π. 
Μίχαλος. 

- Στις 28.06.2013 ανακοινώθηκε, επισήμως, σε ειδική τελετή στο Μπακού, η 
επιλογή του αγωγού ΤΑΡ από τη διεθνή εταιρεία Shah Deniz για να 
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μεταφέρει μελλοντική παραγωγή κοιτάσματος φυσικού αερίου Shah Deniz-2 
σε Ευρώπη. 

- Στις 11-12.8.2013 ο Ιταλός Π/Θ κ. Letta επισκέφτηκε το Αζερμπαϊτζάν 
προκειμένου να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον αζέρο πρόεδρο για 
τη θετική για τον αγωγό ΤΑΡ απόφαση. 

- Στις 05.12.2013 κυρώθηκε η Διακυβερνητική Συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας-
Ιταλίας και από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας, 
ολοκληρώνοντας έτσι μια μακρά κυρωτική διαδικασία. Είχε προηγηθεί η 
κύρωσή της από τις αρμόδιες Επιτροπές της Γερουσίας και της Βουλής, 
καθώς και από την Ολομέλεια της Γερουσίας στις 17.10.2013 και εκκρεμεί, 
πλέον, μόνον η τυπική υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

- Στις 16.12.2013 πραγματοποιήθηκε η 3η ΜΔΕ Ιταλίας- Αζερμπαϊτζάν, όπου 
από ιταλικής πλευράς συμμετείχε η ΑΝΥΠΕΞ κα Dassù και στην οποία 
συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και η ενεργειακή συνεργασία, με βασικότερη 
παράμετρο τον αγωγό ΤΑΡ. 

- Στις 17.12.2013 ΥΠΕΞ κα Bonino παρέστη στην υπογραφή της οριστικής 
επενδυτικής συμφωνίας για τον αγωγό ΤΑΡ στο Μπακού. 

 
 
5. Έργα-Προκηρύξεις 
Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών για διαγωνισμούς για 
κρατικές προμήθειες μπορείτε να εντοπίσετε στις ακόλουθες βάσεις 
δεδομένων, όπου θα πρέπει να εγγραφείτε και να παρακολουθούνται οι όποιες 
νέες εγγραφές καταχωρούνται σε αυτές: 
http://www.bandi.it/ 
http://www.telemat.it/ 
http://www.banchedati.biz/ 
http://www.infoappalti.it/ 
http://www.appaltiinlinea.it/ 
 
Περισσότερες πληροφορίες για διαγωνισμούς, ανά Υπουργείο ή Περιφέρεια, 
μπορούν να ανευρεθούν στο Παράρτημα Γ. 
 
 
6. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας – Εκδηλώσεις - Απήχηση 
 
Κατά τη διάρκεια του 2013, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης συνέταξε τέσσερις 
κλαδικές μελέτες για προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος (βιολογικά προϊόντα, 
ελαιόλαδο, καλλυντικά και ανθέων-φυτών), ορισμένες εκ των οποίων 
αναδημοσιεύθηκαν και σε ελληνικά on line κλαδικά ενημερωτικά portals. 
Επιπλέον, συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και σε συναντήσεις των υπευθύνων 
Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων της Ε.Ε. και συνέταξε σχετικά 
σημειώματα, ενώ ταυτόχρονα, συμμετείχε και σε διάφορες ημερίδες και 
ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη. 
 
Επίσης, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης παρείχε την έμπρακτη στήριξή του στις 
ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω επικοινωνίας με το ιταλικό Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τόσο για τη διευκόλυνση της διελεύσεως φορτίων επί ιταλικού 
εδάφους, όσο και για θέματα προστασίας των ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων. 
Συγκρατείται και η μεσολάβησή μας για την επίλυση εμπορικών διαφορών 
ελληνικών εταιρειών με ιταλικές, καθώς και την υπέρβαση δυσκολιών που 
προέκυψαν αναφορικά με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς 
εκθέσεις στην Ιταλία. 

http://www.bandi.it/�
http://www.telemat.it/�
http://www.banchedati.biz/�
http://www.infoappalti.it/�
http://www.appaltiinlinea.it/�


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 49 

Σημαντική ήταν η συμμετοχή και στη μακρά διαδικασία διεκδίκησης του αγωγού 
TAP, όπου η Πρεσβεία Ρώμης μαζί με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. αυτής συναντήθηκαν 
πλειστάκις με Ιταλούς αξιωματούχους Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης για 
συντονισμό ενεργειακής πολιτικής δύο χωρών, καθώς και με country manager 
ΤΑΡ για Ιταλία, προκειμένου υπάρξει στενότερη συνεργασία και συντονισμός 
εμπλεκομένων σε σχέδιο χωρών και τηρούνται όλες οι πλευρές ενήμερες για τις 
τελευταίες εξελίξεις περί τον αγωγό. 
 
Τέλος, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης συνέτασσε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
σημειώματα για την οικονομία και τις εμπορικές σχέσεις της Ιταλίας και 
κατέγραφε τις εκτιμήσεις του, ενώ, ταυτόχρονα, ξεκίνησε τη σύνταξη μηναίων 
ενημερωτικών δελτίων οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, ενώ 
τροφοδοτούσε αδιαλείπτως με επικαιροποιημένα στοιχεία τη διαδικτυακή πύλη 
του Υπουργείου Εξωτερικών “Agora”. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2013, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης πραγματοποίησε πλήθος 
επαφών και συναντήσεων με Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό “Music Theatre 
International” και με Περιφέρεια Κρήτης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων 
“Cerealia” (Ελλάδα τιμώμενη χώρα), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και 
εκδηλώσεις προβολής κρητικών προϊόντων. 
 
Cerealia 
 
Πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα 6-9.6.2013, το Φεστιβάλ 
“Cerealia”, για τρίτη συνεχή χρονιά. Η τιμώμενη χώρα για φέτος ήταν η Ελλάδα 
(μετά από Αίγυπτο και Τουρκία). 
 
Το κατ’ αρχήν πολιτιστικό περιεχόμενο του εν λόγω Φεστιβάλ εμπλουτίστηκε τη 
φετινή χρονιά από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, με εκδηλώσεις που 
αποσκοπούσαν στην προβολή των κρητικών προϊόντων διατροφής, αλλά και 
του τουριστικού προϊόντος του νησιού. 
 
Ειδικότερα, οι κύριες εκδηλώσεις του προαναφερθέντος τριημέρου, 
συνοψίζονται ως ακολούθως: έκθεση φωτογραφίας «Τοπία Ελληνικά», του 
φωτογράφου κ. Κ. Βέργα, εικαστικό δρώμενο, με αφήγηση ομηρικών κειμένων 
συνοδεία κρητικής λύρας και προσφορά κρητικών εδεσμάτων, εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής με θέμα «Η ζαχαροπλαστική στην αρχαία Ελλάδα», συναυλία 
κρητικής μουσικής με συμμετοχή παραδοσιακού συγκροτήματος, 
πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα τη μεσογειακή διατροφή, 
δεξίωση με προσφορά κ ρητικ ών εδεσμάτων κ αι οίνων κ αι προετοιμασία 
ενώπιον των προσκεκλημένων κάποιων χαρακτηριστικών κρητικών συνταγών, 
απαγγελία της ομηρικής ωδής στη Δήμητρα, ιταλικά και ελληνικά. 
 
 
7. Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση της 

εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας στην αγορά της Ιταλίας 
 
Το βάθος και οι προοπτικές των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων 
Ελλάδος – Ιταλίας είναι ευνόητο ότι επιβάλλουν την υιοθέτηση και 
ενεργοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης. Η αναγκαία 
θεώρηση της χάραξης και εξειδίκευσης της στρατηγικής προσέγγισης είναι 
σκόπιμο, ιδίως στο πλαίσιο του σύγχρονου οξύτατου ανταγωνισμού και της 
παγκοσμιοποίησης να εδραιώσει και ενισχύσει το κεκτημένο της εμβάθυνσης 
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σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο την αντιμετώπιση της έντονης 
ανταγωνιστικότητας από τρίτες χώρες. Εκ παραλλήλου, είναι σκόπιμο να 
εστιάσει την επιχειρησιακή δράση της στην αγορά της Ιταλίας που διακρίνεται 
για τα υψηλά ανταγωνιστικά κριτήρια, με τρόπο με συνεκτικό και σταθερό, αλλά 
και προδιαγραφές και ταυτόχρονα να προωθήσει μεθοδικά την παρουσία 
επιχειρήσεων και προϊόντων που στηρίζονται στην ποιότητα και την 
ανταγωνιστική τιμολόγηση. 
 
Το υποστηρικτικό πλαίσιο ενίσχυσης, αποτελεί όρον εκ των ουκ άνευ, για 
αύξουσα μεγέθυνση των εξαγωγών μας στην αγορά της Ιταλίας γεγονός που 
αντικειμενικά αναδεικνύει και την αναγκαιότητα για δρομολόγηση 
επικοινωνιακών στρατηγικών, ενίσχυση της τοποθέτησης προϊόντων σε 
σημαντικές υπεραγορές καταναλωτικών προϊόντων, στόχευση σε 
συγκροτημένη ταυτοποίηση των προϊόντων με αναφορά εθνικής προέλευσης, 
προβολή της μεσογειακής διατροφής και των ειδοποιών γνωρισμάτων των 
προϊόντων της, ως συνεκτικών στοιχείων, καθώς και αξιολογημένες επιλογές 
για συμμετοχές σε εξειδικευμένες εκθέσεις με την συνεργασία του Γραφείου 
Ο.Ε.Υ. 
 
Η Ιταλία αποτελεί αγορά που διαθέτει ικανότητα απορρόφησης διάφορων 
προϊόντων με αποτέλεσμα να καθιστά επιτακτική την ύπαρξη ποιοτικών 
χαρακτηριστικών στα εισαγόμενα προϊόντα. Προς τούτο είναι αναγκαίο, τα 
ελληνικά προϊόντα που θα ήθελαν να έχουν σοβαρές πιθανότητες διείσδυσης 
στην ιταλική αγορά, να συνοδεύονται από επεξεργασμένο στρατηγικό σχέδιο 
προωθητικών παρεμβάσεων, που θα στοχεύει τόσο στην ανάδειξη των 
διακριτών ποιοτικών πλεονεκτημάτων τους, όσο και στην προσέγγιση των 
επιλεγμένων ομάδων υψηλής κατανάλωσης. 
 
Πραγματοποιούνται ελάχιστες δράσεις προώθησης και προβολής στην ιταλική 
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με πρωτοβουλία των κρατικών φορέων ή 
ιδιωτικών και επαγγελματικών οργανώσεων. Έλληνες επιχειρηματίες 
συμμετέχουν, συνήθως, όσον αφορά τις διεθνείς εκθέσεις αρμοδιότητος του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Ρώμης, στις διεθνείς εκθέσεις κοσμημάτων στη Vicenza, στην 
έκθεση καλλυντικών Cosmoprof στην Μπολόνια, στην έκθεση αγροτικών 
μηχανημάτων EIMA INTERNATIONAL στην Μπολόνια, στην έκθεση 
σύγχρονης διανομής επώνυμων προϊόντων MARCA στην Μπολόνια, στην 
έκθεση μαρμάρου MARMOMACC στη Βερόνα, στην έκθεση για τις Α.Π.Ε. 
SOLAREXPO – GREENBUILDING, καθώς και στην έκθεση τροφίμων και 
ποτών SIGEP στο Ρίμινι. 
 
Δράσεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παρουσία των 
ελληνικών εταιρειών είναι οι εξής: 
 
- Συμμετοχή των ελληνικών εστιατορίων στην Ιταλία στην προσπάθεια 

προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
με την πιστοποίηση αυτών εστιατορίων, ως ελληνικών, την ένταξη των 
εστιατορίων σε προγράμματα για τη βελτίωση των υπηρεσιών που 
παρέχουν, όπως εκπαίδευση μαγείρων, design του εστιατορίου, 
διασύνδεση των εστιατορίων ανά περιφέρεια/ες της Ιταλίας με δράσεις από 
ελληνικές περιφέρειες για την προώθηση τοπικών προϊόντων, 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την ελληνική κουζίνα στην Ιταλία κ.α. 

- Ενημέρωση και στήριξη των ελληνικών εταιρειών προκειμένου να έχουν 
δικά τους γραφεία αντιπροσώπευσης στη χώρα, ούτως ώστε αφενός, να 
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αποφεύγουν εξάρτηση από τους εγχώριους μεταπωλητές και αφετέρου, να 
επεκτείνουν περισσότερο την παρουσία τους στη Ιταλία, αποκομίζοντας με 
αυτό τον τρόπο και καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους. 

- Στήριξη προώθησης franchising ελληνικών εταιρειών στην Ιταλία και 
καταστημάτων λιανικής αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων, που 
απουσιάζουν σήμερα από την ιταλική αγορά. 

- Στο Μιλάνο από 1η Μαΐου έως 31 Οκτ. 2015 θα πραγματοποιηθεί η 
παγκόσμια έκθεση 2015. Το θέμα «Feeding the planet, energy for life» έχει 
επιλεγεί από τους διοργανωτές της Έκθεσης για ανάπτυξη και παγκόσμια 
διαβούλευση, κατά την περίοδο της έκθεσης. Η ανάδειξη της υγιεινής 
διατροφής καθώς και η πράσινη ενέργεια, θα αποτελέσουν κεντρικά σημεία 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος, για τα οποία, ενεργό συμμετοχή θα μπορούσαν 
να έχουν τα ελληνικά προϊόντα και εταιρείες. Η αναμενόμενη ανάδειξη της 
μεσογειακής διατροφής/μεσογειακών προϊόντων αποτελεί, επίσης, 
πρόκληση για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. 
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8. Διεθνείς Εκθέσεις (πλην περιφερειών αρμοδιότητας Γ. ΟΕΥ Μιλάνου) 
 

     ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 

Όνομα Έκθεσης Κλάδο που 
Αφορά 

Ιμ/νια 
Διεξαγωγής 

Δικτυακός 
Τόπος 

Γενικές 
Παρατηρήσεις 

- Σχόλια 

Αρ. 
Εκθετών 

Αρ. 
Ελλήνων 
Εκθετών 

Αρ. 
Επισκεπτώ

ν 

Αρ. 
Εκθετών 

Αρ. 
Ελλήνων 
Εκθετών 

Αρ. 
Επισκεπτών 

AUTOPROMOTEC Αυτοκινήτου 22-26.05.2013 www.autop
romotec.it 

Διετής Διεθνής 
Έκθεση 
Εξοπλισμού 
Συνεργείων 
Αυτοκινήτων και 
Ανταλλακτικών 
Αυτοκινήτων 

1.512 
(από 52 
χώρες) 

1 102.536 - - - 

BIG BLU Ναυτιλίας 12-16.02.2014 www.big-
blu.it 

Διεθνές Σαλόνι 
Ναυτιλίας 512 0 93200 537 0 119.000 

CIBUSTEC Τροφίμων 21-24.10.2014 

Τριετής Διεθνής 
Τεχνολογίες και 
Λύσεις για τη 
Βιομηχανία 
Τροφίμων 

www.cibust
ec.it - - - - - - 

COMPOTEC Υλικών 05-07.02.2014 
Πολυμερών 
υλικών και 
συναφών 
τεχνολογιών 

www.comp
otec.it 441 0 7.672 7.086 0 7.086 

COSMOFARMA Φαρμακευτικών 
Προϊόντων 19-21.04.2013 

Φαρμακευτικά 
και 
παραφαρμακευτ
ικά προϊόντα και 
υπηρεσίες για 
την υγεία και 
την αισθητική   

www.cosm
ofarma.co
m 

350 0 24.200 503 0 22.000 

http://www.autopromotec.it/�
http://www.autopromotec.it/�
http://www.big-blu.it/�
http://www.big-blu.it/�
http://www.cibustec.it/�
http://www.cibustec.it/�
http://www.compotec.it/�
http://www.compotec.it/�
http://www.cosmofarma.com/�
http://www.cosmofarma.com/�
http://www.cosmofarma.com/�


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 53 

COSMOPROF 
 
 
COSMOPACK 

Καλλυντικών 
 
 
Συσκευασίας 

04-07.04.2014 
 
 

02-05.04.2014 

Καλλυντικά 
προϊόντα www.cosm

oprof.it  
Διεθνές Σαλόνι 
Συσκευασίας 

2390 (από 
150 

χώρες)  
21 

193.84248. 
(από 823 

χώρες)  

2.320 
(από 70 
χώρες) 

21 175.703 (από 
135 χώρες) 

ECOMONDO 
 
 
 
KEY ENERGY 

Ενέργειας 05-08.11.2014 

www.ecom
ondo.com 
 
 
 
www.keyen
ergy.eu 

Διεθνής Έκθεση 
Ανακύκλωσης 
Υλικών και 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 
 
Ενέργειας, 
κλίματος και 
αειφόρου 
κίνησης 

1000  93.125 1.200 0 84.351 

EIMA 
INTERNATIONAL Μηχανημάτων 12-16.11.2014 www.eima.i

t 

Διετής έκθεση 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
και 
μηχανημάτων 
κηπουρικής 

- - - 1.750 9 196.000 

ENADA Ψυχαγωγίας 19 -21.03.2014  www.enada
primavera.it 

Μηχανισμών 
ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης 

400 13 26.495 400 0 
27.525 (εκ 

των οποίων 
ξένοι 3.267) 

ENOLITECH Πρωτογενούς 
Παραγωγής 06-09.04.2014 www.enolit

ech.it/ 

Διεθνές Σαλόνι 
Τεχνικών 
Αμπελουργίας, 
Οινολογίας και 
Τεχνολογιών 
Ελαιοπαραγωγή
ς 

4.200 0 148.000 
192 

(από 12 
χώρες) 

0 30.676 

EOLICA 
MEDITERRANEO 
EXPO 

Ενέργειας 09-11.10.2014 
Παραγωγή 
Αιολικής 
Ενέργειας 

www.zeroe
missionrom
e.eu 

Ακυρώθηκε 
350 

(από 19 
χώρες) 

0 25.000 

http://www.cosmoprof.it/�
http://www.cosmoprof.it/�
http://www.ecomondo.com/�
http://www.ecomondo.com/�
http://www.keyenergy.eu/�
http://www.keyenergy.eu/�
http://www.eima.it/�
http://www.eima.it/�
http://www.enadaprimavera.it/�
http://www.enadaprimavera.it/�
http://www.enolitech.it/�
http://www.enolitech.it/�
http://www.zeroemissionrome.eu/�
http://www.zeroemissionrome.eu/�
http://www.zeroemissionrome.eu/�
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EXPO EDILIZIA Κατασκευών 10-12.04.2014 
www.senaf.
it/Expo-
Edilizia/ho
me/128/ 

Διετής Διεθνής 
Έκθεση για 
κατασκευές και 
αρχιτεκτονική 

283 0 28.313 415 0 41.638 

EXPO RIVA HOTEL Ξενοδοχειακός 26-29.01.2014 

Επαγγελματικό 
Σαλόνι της 
βιομηχανίας 
φιλοξενίας και 
μαζικής 
εστίασης 

www.expori
vahotel.it 513 0 19.256  593 0 20.138 

EXPO RIVA SCHUH Υποδημάτων 11-14.01.2014 
14-17.06.2014 

Διεθνές Σαλόνι 
Υποδημάτων 

www.expori
vaschuh.it 

1.214 
1.297 

1 
0 

12.012 
10.850 

1.244 (εκ 
των 

οποίων 
893 ξένοι) 

 
1.297 (εκ 

των 
οποίων  

950ξένοι) 
 

0 12.012 

EXPOSANITA’ Υγείας 21-24.05.2014 
www.senaf.
it/Expo-
Sanita 

Διετής Διεθνής 
Έκθεση για την 
Υγεία και τη 
Θεραπεία 

- - - 28.989 0 792 

FIERAGRICOLA Πρωτογενούς 
Παραγωγής 06-09.02.2014 www.fierag

ricola.it 

Διεθνές Show 
που 
περιλαμβάνει τις 
επιμέρους 
θεματικές 
AgrimeccanicaA
griservice 
Zoosystem 
Bioenergy 
ExpoAgripiazza 

1.300 
(από 20 
χώρες) 

0 
Περισσότερο

ι από 
100.625 

   

http://www.senaf.it/Expo-Edilizia/home/128/�
http://www.senaf.it/Expo-Edilizia/home/128/�
http://www.senaf.it/Expo-Edilizia/home/128/�
http://www.senaf.it/Expo-Edilizia/home/128/�
http://www.exporivahotel.it/�
http://www.exporivahotel.it/�
http://www.exporivaschuh.it/�
http://www.exporivaschuh.it/�
http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107�
http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107�
http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107�
http://www.fieragricola.it/�
http://www.fieragricola.it/�
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FLORMART Πρωτογενούς 
παραγωγής 10-12.09.2014 

Τα πάντα γύρω 
από την 
ανθοκομία και 
τον κήπο 

www.florma
rt.it 500 1 21.000 1.000 0 25.000 

FORUMCLUB - 
FORUMPISCINE Ψυχαγωγίας 20-22.02.2014 

Έκθεση 
εξοπλισμών, 
εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών 
για 
γυμναστήρια, 
πισίνες, κέντρα 
ευεξίας και 
αθλητικά κέντρα 

www.forum
expo.it 150 0 5.500 160 1 6.500 

KLIMAHOUSE Ενέργειας 23-26.01.2014 

Διεθνής 
εξειδικευμένη 
έκθεση για την 
ενεργειακή 
αποδοτικότητα 
και τη βιώσιμη 
οικοδομική. 

www.klima
house.it 447 0 38.000 396 0 40.000 

KOINE’ Εκκλησιαστικών 
ειδών 18- 21.04.2015 

Διετής διεθνής 
Έκθεση 
διακοσμήσεων, 
αντικειμένων για 
θρησκευτικές 
λειτουργίες και 
εξαρτημάτων 
για τις 
θρησκευτικές 
κατασκευές. 

www.koine
xpo.com 360 3 12.000 - - - 

LINEAPELLE Πρωτογενούς 
παραγωγής 11-13.03.2014 Δερμάτων www.lineap

elle-fair.it 1.159 0 20.200  1.120 0 19.000 

MACFRUT Πρωτογενούς 
παραγωγής 25-27.09.2013 www.macfr

ut.com 

Φρούτων και 
Οπωροκηπευτικ
ών 

819  n/a n/a 806 0 22.651 

http://www.flormart.it/�
http://www.flormart.it/�
http://www.forumexpo.it/�
http://www.forumexpo.it/�
http://www.klimahouse.it/�
http://www.klimahouse.it/�
http://www.koinexpo.com/�
http://www.koinexpo.com/�
http://www.lineapelle-fair.it/�
http://www.lineapelle-fair.it/�
http://www.macfrut.com/�
http://www.macfrut.com/�
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MARCA - PRIVATE 
LABEL 
CONFERENCE AND 
EXHIBITION 

Διανομής 15-16.01.2014 

Έκθεση-
Συνέδριο 
αφιερωμένα 
στον κόσμο της 
σύγχρονης 
διανομής 
επώνυμων 
προϊόντων 

www.marca
.bolognafier
e.it 

450 (80 
ξένοι από 

16 χώρες) 
n/a 5.500 

593 (104 
ξένοι από 

21 χώρες) 
7 5.500 

MARMOMACC Δομικών υλικών 24-27.09.2014 
Μάρμαρα, 
Πέτρες και 
σχετικές 
Τεχνολογίες 

www.marm
omacc.it 

1.400( 
από 

143χώρες 
35 56.000 1.431 33 56.000 

MCM Τεχνολογίας 28-29.10.2014 

Έκθεση-
Συνέδριο 
αφιερωμένα στα 
συστήματα και 
τεχνολογίες 
συντήρησης 

www.mcmo
nline.it 

178 (18 
ξένοι από 
6 χώρες) 

0 6.500 228 0 6.300 

METEF Πρωτογενούς 
παραγωγής 11-13.06.2014 www.metef.

com/ 

Διετής Διεθνής 
έκθεση για τον 
κλάδο των 
μετάλλων 

- - - 500 0 15.291 

MOTORSPORT 
EXPOTECH Τεχνολογίας 31.1-1.02.2014 

Διεθνής 
Έκθεση-
Συνέδριο των 
καινοτομικών 
υλικών, 
τεχνολογιών, 
προϊόντων και 
υπηρεσιών για 
αυτοκίνητα, 
μοτοσικλέτες, 
καρτ κοκ 

www.motor
sportexpote
ch.it 

178 0 20.115 236  20.000 

http://www.marca.bolognafiere.it/�
http://www.marca.bolognafiere.it/�
http://www.marca.bolognafiere.it/�
http://www.marmomacc.it/�
http://www.marmomacc.it/�
http://www.mcmonline.it/�
http://www.mcmonline.it/�
http://www.metef.com/�
http://www.metef.com/�
http://www.motorsportexpotech.it/�
http://www.motorsportexpotech.it/�
http://www.motorsportexpotech.it/�
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PULIRE Επαγγελματικού 
Καθαρισμού 19-21.05.2015 

Διετής Διεθνής 
Έκθεση των 
προϊόντων και 
των 
τεχνολογιών για 
τις 
δραστηριότητες 
της 
επαγγελματικής 
καθαριότητας. 

www.pulire-
it.com 265 0 12.000  - - - 

RHEX Horeca 02-05.02-2014 

Έκθεση για την 
εστίαση και τη 
φιλοξενία. 
Αποτελεί τη 
μετεξέλιξη των 
εκθέσεων SIA 
GUEST και 
SAPORE 

www.rhex.it 700 3 53.115  0 77.109 
(Sapore) 

SAIE Επίπλου-
Διακόσμησης 22-25.10.2014 

Πόρτες, 
παράθυρα, 
τεχνολογίες 
αυτών και 
εσωτερική 
διακόσμηση 

www.saie.b
olognafiere.
it 

800 1 84.370 700 1 80.000 

SALONE NAUTICO Ναυτιλίας 04-06.04.2014 
11-13.04.2014 

Διεθνές Ναυτικό 
Σαλόνι 

www.festiv
aldelmare.c
om 

180 0 30.000 170 0 25.000 

SANA  Τροφίμων-
Ποτών 06-09.09.2014 

www.sana.i
t 
 

Βιολογικών 
Τροφίμων 550 0 32.400 500 0 40.000 

SANIT Υγείας 10-13.04.2014 

Τεχνολογίες, 
Εξοπλισμός και 
Υπηρεσίες του 
κλάδου της 
υγείας 

www.sanit.
org 80 0 30.000 110 1 30.000 

http://www.pulire-it.com/�
http://www.pulire-it.com/�
http://www.rhex.it/�
http://www.saie.bolognafiere.it/�
http://www.saie.bolognafiere.it/�
http://www.saie.bolognafiere.it/�
http://www.festivaldelmare.com/�
http://www.festivaldelmare.com/�
http://www.festivaldelmare.com/�
http://www.sana.it/�
http://www.sana.it/�
http://www.sanit.org/�
http://www.sanit.org/�
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SEATEC Ναυτιλίας 05-07.02.2014 

Διεθνής Έκθεση 
Τεχνολογιών, 
Εξοπλισμού και 
Design για 
Σκάφη, Γιοτ και 
Πλοία 

www.sea-
tec.it 

441 (εκ 
των 

οποίων 
180 ξένοι) 

1 7.672 632 0 7.086 

SIGEP 
 
 
 
 
SIGIFT 

Τροφίμων-
Ποτών 
 
 
 
Δώρου 

18-22.01.2014 

Αρτοποιία, 
Ζαχαροπλαστικ
ή και 
συσκευασίες 

www.sigep.
it 

 
Σαλόνι 
Μπομπονιέρας, 
Κουφέτων, 
Διακόσμησης 
και Δώρου 

900 3 144.803 850 3 122.697 

SIMAC TANNING 
TECH Τεχνολογίας 07-09.10.2014 

Μηχανήματα για 
υποδήματα και 
δερμάτινα 
αντικείμενα. 
Χημικά και 
τεχνολογίες 
επεξεργασίας 
δερμάτων 

www.simac
-fair.it 

248(από 
22  χώρες 1 15.000 242   

SOLAREXPO - 
GREENBUILDING Ενέργειας 07-09.05.2014 

Για όλες τις 
κατηγορίες ΑΠΕ 
Αρχιτεκτονική 
για ενεργειακή 
αποδοτικότητα 

www.solare
xpo.com 500 1 

31.300 
(από 83 
χώρες) 

1.230 4 52.500 

http://www.sea-tec.it/�
http://www.sea-tec.it/�
http://www.sigep.it/�
http://www.sigep.it/�
http://www.simac-fair.it/�
http://www.simac-fair.it/�
http://www.solarexpo.com/�
http://www.solarexpo.com/�
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SUN 
 
 
 
 
GIOSUN 

Επίπλου-
Διακόσμησης 
 
 
 
Ψυχαγωγίας 

23 -25.10.2014 

Επίπλωσης / 
Διακόσμησης 
και Εξοπλισμού 
για Εξωτερικούς 
Χώρους  

www.sungi
osun.it 

 
Διεθνές Σαλόνι 
Παιχνιδιών, 
Εξοπλισμού 
Παιδότοπων και 
Παιχνιδιών για 
Εξωτερικούς 
Χώρους 

 0 (12 Έλληνες) 600 0 23.585 

TECHNODOMUS Κατασκευών 9-12.04.2014 www.techn
odomus.it 

Διετές Διεθνές 
σαλόνι για τη 
βιομηχανία του 
ξύλου για τις 
κατασκευές και 
το έπιπλο 

- - - 300  33.483 

TTG INCONTRI Τουρισμού 09-11.10.2014 Τουρισμού B2B www.ttginc
ontri.it 2.400 7 51.192 2.400 8 50.685 

VICENZA ORO 
 
WINTER + T GOLD 
 
 
SPRING 
 
 
FALL 

Κοσμημάτων 

 
 
 

19-24.01.2014 
 
 

10-13.05.2014 
 
 

06-10.09.2014 

 
www.vicen
zaorowinter
.it 
 
www.vicen
zaorospring
.it 
 
www.vicen
zaorofall.it 

Διεθνής έκθεση 
χρυσοχοΐας, 
κοσμηματοποιϊα
ς, ασημικών, 
ρολογιών και 
πολύτιμων 
λίθων 

    
 
 

1395 
 
 
 

1.400 
 
 

1.400 

 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

4 

 
 
 

16.176 
 
 
 

9.141 
 
 

13.019 

http://www.sungiosun.it/�
http://www.sungiosun.it/�
http://www.technodomus.it/�
http://www.technodomus.it/�
http://www.ttgincontri.it/�
http://www.ttgincontri.it/�
http://www.vicenzaorowinter.it/�
http://www.vicenzaorowinter.it/�
http://www.vicenzaorowinter.it/�
http://www.vicenzaorospring.it/�
http://www.vicenzaorospring.it/�
http://www.vicenzaorospring.it/�
http://www.vicenzaorofall.it/�
http://www.vicenzaorofall.it/�
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VINITALY 
 
 
ENOLITECH 
 
 
 
SOL 

Τροφίμων-
Ποτών 06-09.04.2014 

 
www.vinital
y.com 
 
www.enolit
ech.it 
 

Οίνοι και 
Αποστάγματα 
Τεχνικές 
Αμπελουργίας, 
Οινολογίας και 
Τεχνολογιών 
Ελαιοκαλλιέργει
ας Διεθνές 
Σαλόνι για το 
Παρθένο 
Ελαιόλαδο 

www.sol-
verona.it 

4.200 
(από 20 
χώρες) 

1 
148.000 

(από 120 
χώρες) 

4.255 0 140.655 

ZOOMARK 
INTERNATIONAL 

Ζώων 
Συντροφιάς 2015 

Διετές Διεθνές 
Σαλόνι των 
προϊόντων και 
του εξοπλισμού 
για τα κατοικίδια 
ζώα 

www.zoom
ark.it 600 1 

22.760 
(5.890 από 
82 χώρες) 

- - - 

 

http://www.vinitaly.com/�
http://www.vinitaly.com/�
http://www.enolitech.it/�
http://www.enolitech.it/�
http://www.sol-verona.it/�
http://www.sol-verona.it/�
http://www.zoomark.it/�
http://www.zoomark.it/�


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 61 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1: ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
 
Τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα και δη τα τρόφιμα διατίθενται στην Ιταλία 
κυρίως μέσω του παραδοσιακού καναλιού διανομής των αγοραστών-
εισαγωγέων ελληνικών τροφίμων και ποτών, οι οποίοι εν συνεχεία 
τροφοδοτούν εστιατόρια, κυρίως ελληνικής κουζίνας. Φυσικά, αρκετά ελληνικά 
προϊόντα έχουν αποκτήσει πρόσβαση και διατίθενται σε καταστήματα μεγάλων 
λιανεμπορικών αλυσίδων, ενώ αρκετές μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες 
διαθέτουν ελληνικά τρόφιμα με δική τους ετικέτα (private label). 
 
Κατά την άποψή μας, τα ελληνικά τρόφιμα θα πρέπει να εκμεταλλευθούν την 
ανοδική καταναλωτική τάση στην ιταλική αγορά, με προσθήκη και νέων υψηλής 
ποιότητας προϊόντων που θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται γνωστά στους 
Ιταλούς καταναλωτές, αρκετοί από τους οποίους τα έχουν γευθεί 
επισκεπτόμενοι την χώρα μας για τις διακοπές τους. Έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στα συσκευασμένα προϊόντα, ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο 
ανταγωνισμός για είσοδο στις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες είναι εξαιρετικά 
μεγάλος, καθώς αυτές κυριολεκτικά «σφύζουν» από τρόφιμα και ποτά, ενώ και 
ο παράγοντας της τιμής παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο προκειμένου να 
τοποθετηθεί κάποιο προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και βέβαια 
υπάρχουν πάντοτε και άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση 
στις μεγάλες αλυσίδες, όπως entrance fees, δοκιμαστικές περίοδοι κλπ. Μία 
ενδεχομένως εναλλακτική για ορισμένους Έλληνες εξαγωγείς θα ήταν οι 
εκπτωτικές αλυσίδες (hard discount) και εκεί ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι 
βέβαια σημαντικός. 
 
Σωστό μείγμα καλής τιμής, στοχευμένης διαφήμισης και μικρών προωθητικών 
δράσεων προς το ιταλικό καταναλωτικό κοινό, θα βοηθήσουν τα ελληνικά 
καταναλωτικά προϊόντα να εδραιώσουν και επεκτείνουν την θέση τους στην 
ιταλική αγορά. Θα πρέπει εξάλλου να υλοποιηθούν νέες μέθοδοι προσέγγισης 
αγοραστών-πελατών και να δημιουργηθούν συνέργειες με φορείς προώθησης 
των εξαγωγών, του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας. Στόχος 
μας πρέπει να είναι η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που διαφοροποιούν τα 
ελληνικά προϊόντα από εκείνα του ανταγωνισμού, και αυτό μέσω μίας συνεχούς 
παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς, συμμετοχών σε εμπορικές 
εκδηλώσεις, επαναλαμβανόμενων εξειδικευμένων παρουσιάσεων σε 
συνεργασία με διαιτολόγους / διατροφολόγους, γενικών παρουσιάσεων 
προβολής για προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, εκδηλώσεων γαστρονομικής προβολής. 
 
Δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν θα περιελάμβαναν προσκλήσεις 
Ιταλών αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα, οργάνωση εργαστηρίων γαστρονομίας στην Ιταλία, οργάνωση 
γευσιγνωσιών, μικρές αλλά επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της 
εικόνας των ελληνικών προϊόντων με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και 
promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, στήριξη 
των ελληνικών τροφίμων και ποτών στα ελληνικά – και κυρίως στα μη ελληνικά 
και στα ιταλικά- εστιατόρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
 
1. Χρηματιστηριακές Εξελίξεις 
 
Το 2013, ο ιστορικός Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου 
αυξήθηκε κατά 18,8%, κλείνοντας στις 18.968 μονάδες. 
 
Στα τέλη του 2013, στο χρηματιστήριο του Μιλάνου υπήρχαν 326 εισηγμένες 
εταιρείες, αριθμός οριακά μεγαλύτερος του 2012, εκ των οποίων 41 αλλοδαπές 
εταιρείες, η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε από 365 δισ. ευρώ σε 446 δισ. 
ευρώ και ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ανήλθε σε 28,6%, έναντι 23,3% του 
προηγούμενου έτους3

 
. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(σε εκ. ευρώ) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Μεταβολή (%) 20,7 -8,7 -24,0 10,2 18,8 
Αριθμός Εταιρειών 332 332 328 323 326 
Κεφαλαιοποίηση 457.126 425.099 332.374 365.466 446.641 

ως % του ΑΕΠ 30,1 27,4 21,1 23,3 28,6 
Σύνθεση Εταιρειών (%)      

Βιομηχανικές 37 41 45 47 40 
Ασφαλιστικές 9 7 7 8 9 
Τραπεζικές 26 20 17 18 19 
Χρηματοοικονομικές 2 3 3 2 3 
Υπηρεσίες 26 28 29 25 28 

Μερίσματα 21.309 16.036 17.009 13.207 13.813 
Λόγος κερδών/ 
κεφαλαιοποίησης 5,3 7,6 9,0 7,2 5,0 

Λόγος μερισμάτων/ 
κεφαλαιοποίησης 5,0 3,8 5,1 4,2 3,1  

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2013 Τραπέζης της Ιταλίας 
 
 
2. Expo 2015 
Οι προσδοκίες πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας από την προστιθέμενη αξία 
της εν θέματi Έκθεσης είναι σαφές ότι είναι υψηλές. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
εκτίμηση του Ιταλού Πρωθυπουργού ότι η EXPO του Μιλάνου θα καταστεί η 
«καρδιά της ιταλικής ανάκαμψης». Επιπλέον, τόσο ο Letta όσο και ο Πρόεδρος 
Napolitano αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία της έκθεσης για την 
οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της Ιταλίας και για την υπέρβαση της 
τρέχουσας οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα (μόνο σε τοπικό επίπεδο 
υπολογίζεται η δημιουργία περίπου 200 χιλ. θέσεων εργασίας μέχρι το 2020, 
ενώ εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος για την περιοχή θα ξεπεράσει τα 25 δισ. 

                                                           
3 σημ.: αντίστοιχη αναλογία Γερμανία 54%, Γαλλία 75%, ΗΠΑ 133%, Ηνωμένο Βασίλειο 160% 
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ευρώ και ο αριθμός των επισκεπτών θα ανέλθει στα 20 εκ.) καθώς και για την 
ανανέωση διεθνώς της ιταλικής αξιοπιστίας. 
 
Ο Ιταλός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το εξάμηνο της ιταλικής Προεδρίας 
της Ε.Ε. θα είναι αφιερωμένο στην Έκθεση, καθώς και ότι οι σημαντικότερες 
συναντήσεις στο εξάμηνο της ιταλικής Προεδρίας, όπως και η συνάντηση 
κορυφής ΕΕ-ASEM θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο. 
 
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής Ελλάδος στην EXPO κατέστη «πανηγυρική», 
καθώς η Ελλάδα ήταν η 130η συμμετέχουσα χώρα, σηματοδοτώντας την 
επίτευξη του τεθέντος από τους διοργανωτές στόχου των 130 συμμετοχών για 
αυτό το χρονικό στάδιο. 
 
Μέχρι στιγμής οι επίσημα συμμετέχουσες χώρες ανέρχονται σε 141. 
 
 
3. Ολυμπιακοί Αγώνες 
Ο Πρωθυπουργός κ. Letta δήλωσε στις 13.11, ενώπιον της ιταλικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (Comitato Olympico Nazionale/CONI) ότι η διεκδίκηση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 είναι εντός των δυνατοτήτων της χώρας. 
Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Φεβρουάριο του 2012 η τότε Κυβέρνηση Monti, με 
ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε αποσύρει την 
υποψηφιότητα της Ρώμης για τη φιλοξενία των ΟΑ 2020, με την εκτίμηση ότι το 
μέγεθος και το βάθος της οικονομικής κρίσης που έπληττε την Ιταλία δεν 
επέτρεπε την ανάληψη μίας τέτοιας πολυδάπανης διοργάνωσης. 
 
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί και η ιταλική υποψηφιότητα για τους χειμερινούς ΟΑ 
του 2019 στην Cortina d’ Ampezzo για την οποία η σχετική απόφαση 
αναμένεται ληφθεί εντός του 2014. 
 
 
4. Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 
4.1 Εξαγορά Telecom Ιταλίας από ισπανική Telefonica 
H ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών “Telefonica” συμφώνησε με τους κύριους 
μετόχους της “Telco SpA” (Generali, Mediobanca και Intesa SanPaolo) - του 
Ομίλου που ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο (22,39%) της μεγαλύτερης ιταλικής 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών “Telecom Italia” – την εξαγορά του 46,18% των 
μετοχών της τελευταίας. Εν συνεχεία, σύμφωνα με τα δημοσιοποιηθέντα 
στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας, θα υπάρξει σταδιακή αύξηση του ποσοστού 
των μετοχών που κατέχει η “Telefonica” φθάνοντας μέχρι και το 70% της Telco, 
ενώ προβλέπεται και δικαίωμα απόκτησης, σε μεταγενέστερο χρόνο, του 100% 
της Telco. Με αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος της “Telecom Italia” περνά, εμμέσως, 
στην ισπανική “Telefonica”. 
 
4.2 Alitalia 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alitalia, αποφάσισε, στις 10.10.2013, ομοφώνως, 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 300 εκ. ευρώ, 
προκειμένου ο ιταλικός αερομεταφορέας να κατορθώσει να εξέλθει από το 
οικονομικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει εκ νέου, πέντε χρόνια μετά την 
πρώτη προσπάθεια διάσωσής του. 
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Η εν λόγω απόφαση του ΔΣ προέβλεπε, επίσης, ότι σε περίπτωση που 
μετοχές της Alitalia παρέμεναν αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω 
διαδικασίας, τα ιταλικά Ταχυδρομεία (που μοναδικός τους μέτοχος είναι το 
Ιταλικό Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και που επί του παρόντος δεν είναι 
μέτοχοι της εταιρείας), θα αγόραζαν τις αδιάθετες μετοχές, μέχρι συνολικού 
ποσού ύψους 75 εκ. ευρώ, ενώ οι τραπεζικοί όμιλοι Intesa San Paolo και 
Unicredit είχαν εγγυηθεί για την κάλυψη μέχρι και ποσού ύψους 100 εκ. ευρώ. 
 
Από την πρώτη στιγμή η Air France-KLM δήλωσε τη μη συμμετοχή της στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αναγκάζοντας, εν τέλει τα Ιταλικά 
Ταχυδρομεία και τους δύο τραπεζικούς ομίλους να αγοράσουν τις αδιάθετες 
μετοχές προκειμένου να καλυφθεί αυτή η αύξηση. Ως εικός, η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου συνεπέφερε και μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της 
εταιρείας. 
 
Επιπλέον, 200 εκ. ευρώ θα αντληθούν μέσω τραπεζικού δανεισμού, 
ανεβάζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το συνολικό ύψος της διάσωσης στα 500 
εκ. ευρώ.  
 
Παράλληλα εκπονήθηκε σχέδιο αναδιάρθρωσης της Alitalia, το οποίο 
περιλαμβάνει «ριζικές περικοπές κόστους» λειτουργίας της εταιρείας, κατά 200 
εκ. ευρώ, μέσω της μείωσης του στόλου αεροσκαφών και του αριθμού των 
υπαλλήλων. Υπολογίζεται ότι, περίπου 2.000 εργαζόμενοι, θα θεωρηθούν 
υπεράριθμοι και από αυτούς που θα παραμείνουν εντός εταιρείας, αναμένεται 
να ζητηθεί μείωση απολαβών κατά 20% ως 25%. Η Air France-KLM - ο 
βασικός μέχρι στιγμής μέτοχος - ψήφισε κατά του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 
 
Με στόχο τη μακρόχρονη επιβίωση της Alitalia, τόσο η ιταλική Κυβέρνηση, όσο 
και το ίδιο το ΔΣ της εταιρείας, βρίσκονται σε αναζήτηση νέου διεθνούς εταίρου. 
Μέχρι τέλος του 2013 πάντως, έλλειψη ενδιαφέροντος συνεργασίας με την 
Alitalia εξέφρασαν επισήμως η Qatar Airways, η Aeroflot και η Lufthansa, ενώ 
μοναδική που φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο είναι η εμιρατινή Etihad. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Istat, οι ελληνικές εξαγωγές αντιπροσωπεύουν 
μόλις το 0,66% των ιταλικών εισαγωγών, ενώ οι ιταλικές εξαγωγές προς την 
Ελλάδα είναι μόλις το 0,96% του συνόλου των ιταλικών εξαγωγών. Από την 
ανάλυση των στοιχείων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν και οι εισαγωγές 
προϊόντων στην Ιταλία βαίνουν μειούμενες από το έτος έναρξης της 
οικονομικής κρίσης στην Ιταλία, τα ελληνικά προϊόντα έχουν καταφέρει να 
διατηρήσουν τη θέση τους στην ιταλική αγορά, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Παρόλα αυτά, αν και η Ιταλία 
αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους 
εμπορικούς εταίρους, η χώρα μας δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να 
καταστεί εξίσου σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ιταλίας, καθότι χώρες 
παρεμφερούς μεγέθους αν όχι μικρότερες, σημειώνουν πολύ καλύτερες 
επιδόσεις από την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, οι εξαγωγές της 
Ολλανδίας αντιπροσωπεύουν το 5,57% των ιταλικών εισαγωγών, του Βελγίου 
το 4,18%, της Αυστρίας το 2,50%, της Τσεχίας 1,24% και της Σουηδίας το 
0,87%. 
 
Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας, καίτοι 
αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή 
ανισορροπία όσον αφορά το εμπόριο υπέρ της ιταλικής πλευράς. Τούτο είναι εν 
μέρει φυσιολογικό, καθώς η Ιταλία είναι μία μεγάλη, ανεπτυγμένη βιομηχανική 
χώρα και εξάγει στην χώρα μας προϊόντα αρκετά υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Βεβαίως, οι εξαγωγές της Ιταλίας προς την Ελλάδα βαίνουν φθίνουσες κατά 
τελευταία έτη εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κυρίως 
την ελληνική αγορά. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εξαγωγές εξελίσσονται 
μάλλον ανοδικά συνολικά τα τελευταία χρόνια και ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ σε 
αξία.  
 
Η διατήρηση ωστόσο ή, ακόμη περισσότερο, η επέκταση του υφιστάμενου 
μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών θα απαιτήσει μεγαλύτερη, περισσότερο 
συντονισμένη και στοχευμένη από πλευράς Ελλήνων εξαγωγέων προσπάθεια. 
 
Από πλευράς επενδύσεων, διαπιστώνουμε ότι αν και υπάρχει 
δραστηριοποίηση και από τις δύο πλευρές, σαφώς δε εντονότερη από ιταλικής 
πλευράς, εν τούτοις στο μεγαλύτερο μέρος της αφορά τις υπηρεσίες και το 
εμπόριο και λιγότερο τις παραγωγικές επενδύσεις. Ζητούμενο για εμάς είναι η 
προσέλκυση πρόσθετων ιταλικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε 
κλάδους όπου μπορούν να γίνουν συμπράξεις (όπως υψηλών τεχνολογιών, 
καινοτομίας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας κ.α.), αλλά και 
σε παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως ο 
τουρισμός και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ωστόσο, είναι γεγονός, ότι οι 
περισσότεροι μεγάλοι ιταλικοί επιχειρηματικοί όμιλοι προσανατολίζουν σήμερα 
το ενδιαφέρον τους περισσότερο προς τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
 
Το τρίπτυχο μικρών και στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών, 
συμμετοχών σε επιλεγμένες σημαντικές εμπορικές εκθέσεις στην Ιταλία και 
οργάνωσης ημερίδων ή και ατομικών προγραμμάτων με σκοπό την δικτύωση 
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ελληνικών με ιταλικούς φορείς και επιχειρήσεις, είναι η καλύτερη στρατηγική για 
προσέγγιση της ιταλικής αγοράς και ενδεχόμενη προσέλκυση ιταλικών 
επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι διακρατικές σχέσεις και επαφές, καίτοι φιλικές και 
χρήσιμες σε υψηλό επίπεδο, στο κομμάτι της περαιτέρω ανάπτυξης των 
διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μπορούν να συμβάλουν 
επιπλέον, μέχρι ενός σημείου. Το διμερές συμβατικό πλαίσιο είναι αρκετά 
εκτεταμένο, ενώ παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των διμερών σχέσεων 
ρυθμίζεται με βάση το κοινοτικό κεκτημένο. 
 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
1. Ιταλικές Αρχές - Υπουργεία 
Presidenza del Consiglio 
dei Μinistri 
(Προεδρία Υπουργικού 
Συμβουλίου) 

Τηλ: +39 06 67791 http://www.governo.it/ 

Affari Esteri 
(Υπουργείο Εξωτερικών) 

Τηλ:  +39 06 36911 http://www.esteri.it 
sg.segreteria@esteri.it 

Economia e delle Finanze 
(Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών) 

Tηλ: +39 06 47611 http://www.mef.gov.it 
http://www.tesoro.it 
urp.economiaefinanze@pec.
mef.gov.it 

Agenzia delle Entrate 
(Υπηρεσία Εσόδων) 

Tηλ: +39 06-96668933 http://www.agenziaentrate.go
v.it/wps/portal/entrate/home 
agenziaentratepec@pce.age
nziaentrate.it 

Agenzia delle Dogane 
(Τελωνεία) 

Tηλ:+39 0650246060 
 +39 06 0650246058 
 +39 06 0650246059 

http://www.agenziadogane.it/
wps/wcm/connect/Internet/ed  
dogane@pce.agenziadogane
.it 

Sviluppo Economico 
(Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης) 

Tηλ: +39 06 47054221 
  +39 06 420434000 

Φαξ +39 06 47052479 

http://www.sviluppoeconomic
o.gov.it 
cons.dip@mise.gov.it 

Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
(Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων) 

Tηλ:+39 06 46651 http://www.politicheagricole.g
ov.it 
urp@mpaaf.gov.it 

Ambiente, del Territorio e 
del Mare 
(Περιβάλλοντος και 
Θαλάσσης) 

Tηλ+39 06 57221 http://www.minambiente.it/ho
me_it/index.html?lang=it 
URP@minambiente.it 

Infrastrutture e Trasporti 
(Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών) 

Tηλ:+39 06 44121 http://www.mit.gov.it 
segreteria.lupi@mit.gov.it 

Salute 
(Υγείας) 

Tηλ:+39 06 59941 http://www.salute.gov.it/ 
segr.dgrueri@sanita.it 

Ιταλικά Υπουργεία μπορούν να αρυσθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministeri_gov.html 
 
2. Τοπικοί Φορείς 
Regione Lazio 
(Περιφέρεια Λατίου) 

Τηλ: +3906 69380623 http://www.regione.lazio.it/ 
urp@regione.lazio.it 

Provincia di Roma 
(Επαρχία Ρώμης) 

Τηλ: +39 06 67661 http://www.provincia.roma.it/ 
info@provincia.roma.it  

Prefettura di Roma 
(Νομαρχία Ρώμης) 

Τηλ: +39 06 67294353 
+39 06 67294571 

http://www.prefettura.it/roma/
multidip/index.htm 

Comune di Roma 
(Δήμος Ρώμης) 

Τηλ: +39 06 0606 
Φαξ  +39 06 67103590 

http://www.comune.roma.it 

Comune di Ancona 
(Δήμος Αγκώνας) 

Τηλ: +39 071 222 1  http://www.comune.ancona.it/ 
urp@comune.ancona.it 

Comune di Bari 
(Δήμος Μπάρι) 

Τηλ: +39 080 5771111 http://www.comune.bari.it/ 
urp@comune.bari.it 
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Comune di Bologna 
(Δήμος Μπολώνια) 

Τηλ: +39 051 203111 http://www.comune.bologna.it 
URP@comune.bologna.it 

Comune di Cagliari 
(Δήμος Κάλιαρι) 

Τηλ: +39 070 6771 segretariogenerale@comune.
cagliari.it 

Comune di Catania 
(Δημος Κατάνιας) 

Τηλ: +39 095 313472 http://www.comune.ct.it 
agenzia.giovani@comune.cat
ania.it 

Comune di Ferrara 
(Δήμος Φερράρα) 

Τηλ: +39 0532 419111 http://www.comune.fe.it/ 
urp@comune.fe.it 

Comune di Foggia 
(Δήμος Φότζια) 

Τηλ: +39 0881 792111 http://www.comune.foggia.it 
sindaco@comune.foggia.it 

Comune di Messina 
(Δήμος Μεσσίνας) 

Τηλ: +39 090 7721 
Φαξ  +39 090 716251 

http://www.comune.messina.i
t 

Comune di Napoli 
(Δήμος Νεάπολης) 

Τηλ: +39 081 7951111 
Φαξ  +39 081 7955002 

http://www.comune.napoli.it 
sindaco@comune.napoli.it 

Comune di Padova 
(Δήμος Πάδοβας) 

Τηλ: +39 049 8205111 
Φαξ  +39 049 8205399 

http://www.padovanet.it 
urp@comune.padova.it  

Comune di Palermo 
(Δήμος Παλέρμου) 

Τηλ: +39 091 7401111 
Φαξ  +39 091 7402275 

http://www.comune.palermo.it 

Comune di Perugia 
(Δήμος Περούτζιας) 

 http://www.comune.perugia.it/ 
urp@comune.perugia.it 

Comune di Reggio 
Calabria 
(Δήμος Ρηγίου Καλαβρίας) 

Τηλ: +39 0965 362111 http://www.comune.reggio-
calabria.it 
urp@pec.reggiocal.it 

Comune di Rimini 
(Δήμος Ρίμινι) 

Τηλ: +39 0541 704111 http://www.comune.rimini.it/ 
sindaco@comune.rimini.it 

Comune di Taranto 
(Δήμος Τάραντα) 

Τηλ: +39 099 4581819 
+39 099 4581111 

http://www.comune.taranto.it 
comunicazione.urp@comune
.taranto.it 

Comune di Trento 
(Δήμος Τρέντο) 

Τηλ: +39 0461 884111 http://www.comune.trento.it/ 
comurp@comune.trento.it 

Comune di Trieste 
(Δήμος Τεργέστης) 

Τηλ: +39 040-6751 http://www.retecivica.trieste.it 
urp@comune.trieste.it 

Comune di Venezia 
(Δήμος Βενετίας) 

Τηλ: +39 041 2748111 
Φαξ  +39 041 5200782 

http://www.comune.venezia.it 
sindaco@comune.venezia.it  

Comune di Verona 
(Δήμος Βερόνας) 

Τηλ: +39 045 807711 http://portale.comune.verona.
it/ 
giunta@comune.verona.it   

Λοιποί Δήμοι στην Ιταλία μπορούν να αναζητηθούν στον κατωτέρω σύνδεσμο: 
http://www.ancitel.it/link/siti/index.cfm?a= 
 
3. Κρατικοί Φορείς 
INVITALIA 
Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d'impresa 
(Οργανισμός Προσέλκυσης 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
των Επιχειρήσεων) 

Tηλ: +39 06 421601 http://www.invitalia.it 
info@invitalia.it 
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ΙCE 
Agenzia per la promozione 
all'estero e 
l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane 
(Οργανισμός Προώθησης 
Εξαγωγών και εξωστρέφειας 
των ιταλικών επιχειρήσεων) 

Τηλ: +39 06 59921 http://www.ice.gov.it 
sviluppo.servizi@ice.it 

AGEA 
Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura 
(Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου των Κοινοτικών 
Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων) 

Tηλ:  +39 06.494991 
Φαξ  +39 06 4949907 

http://www.agea.gov.it 
direttore.generale@agea.gov
.it 

L'Autorità Per L'energia 
Elettrica E Il Gas 
(Αρχή για την Ηλεκτρική 
Ενέργεια και το Φυσικό 
Αέριο) 

Tηλ: +39 02 655651 
Φαξ  +39 02 65565266 

http://www.autorita.energia.it 
info@autorita.energia.it 

ISMEA 
Istituto di servizi per il 
mercato Agricolo Alimentare 
(Κέντρο Υπηρεσιών για την 
Αγορά Γεωργικών 
Προϊόντων και Τροφίμων) 

Τηλ:  +39 06 855681 
+39 06 85568400 

http://www.ismea.it 
urp@ismea.it 

ENEA 
Ente per le Nuove 
Tecnologie, l' Energia e l' 
Ambiente 
(Οργανισμός για τις Νέες 
Τεχνολογίες για την Ενέργεια 
και το Περιβάλλον) 

Τηλ.: +39 06-36272713 
   +39 06-36272684 

Φαξ  +39 06-36272781 

http://www.enea.it 
relint@enea.it 

ΙΝΕΑ 
Istituto Nazionale di 
Economia Agraria 
(Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Οικονομίας) 

Τηλ : +39  06 47856440 
Φαξ . +39 06 47856299 

http://www.inea.it 
urp@inea.it 

SIMEST 
Società Italiana per l' 
Imprese Miste all' Estero 
(Οργανισμός με αρμοδιότητα 
την παροχή βοήθειας για 
δημιουργία μικτών 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό 
και πραγματοποίησης 
επενδύσεων) 

Τηλ:  +39 06 686351 
Φαξ   +39 06 68635220 

http://www.simest.it 
info@simest.it 

SACE 
Istituto per i Servizi 
Assicurativi del Commercio 
Estero 
(Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων) 

Τηλ: +39 06 67361 
Φαξ  +39 06 6736225 

http://www.sace.it 
info@sace.it 
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UNION 
Ente Nazionale Italiano di 
unificazione 
(Ιταλικός Οργανισμός 
Τυποποίησης) 

Τηλ:   +39 02 700241 
Φαξ   +39 0270024375 

http://www.uni.com 
uni@uni.com 

SINAB 
Sistema d'informazione 
nazionale sull'Agricoltura 
Biologica 
(Εθνικό Σύστημα 
Πληροφόρησης για τη 
Βιολογική Γεωργία) 

Τηλ: +39 06 46656182 
Φαξ  +39 06 46655138 

http://www.sinab.it/ 
sportelloinfo@sinab.it 

ENIT 
Agenzia Nazionale del 
Turismo 
(ΙταλικόςΟργανισμός 
Τουρισμού) 

Τηλ: +39 06 49711 
Φαξ   +39 06- 4463379 

 +39 06 4469907 

http://www.enit.it/ 
sedecentrale@enit.it 

ONT 
Osservatorio Nazionale del 
Turismo 
(Παρατηρητήριο Τουρισμού) 

Τηλ: +39 06 67792149 
+39 06 2177 

http://www.ontit.it/ 
dg-pt@beniculturali.it 

 
4. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
UNION CAMERE 
(Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων) 

Τηλ: +39 06 47041 
  +39 06 4704256 

Φαξ +39 06 4704240 

http://www.unioncamere.it 

Camera di Commercio di 
Roma - Ufficio 
internazionalizzazione  
(Επιμελητήριο Ρώμης) 

Τηλ: +39 06 520821 
+39 06 52082546 

Φαξ + 39 06 522082547 

http://www.rm.camcom.it 
attivita.promozionali@rm.cam
com.it 
Υπεύθυνη: Monia 
PATREVITA 

Camera di Commercio di 
Venezia – Ufficio 
Promozione e 
Internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Βενετίας) 

Τηλ: +39 041 2576602 
Φαξ +39 041 2576632 

http://www.ve.camcom.it 
promozione.estero@ve.camc
om.it 
Υπεύθυνος: Jacopo FAGGIN 

Camera di Commercio di 
Verona 
(Επιμελητήριο Βερόνας) 

Τηλ: +39-0458085762 
+39 045 8085863 
+39 045 8085852 
+39045 8085860  

Φαξ  +39 045 8085861 

http://www.vr.camcom.it 
promo@vr.camcom.it 
Υπεύθυνη: Luisena ACERBI 

Camera di Commercio di 
Bologna - Ufficio 
Promozione Estera 
(Επιμελητήριο Μπολώνιας) 

Τηλ:+39 051.6093.202  
+39 051 6093287 
+39 051 6093290 

Φαξ +39 -051-6093211 

http://www.bo.camcom.it 
commercio.estero@bo.camc
om.it 
Υπεύθυνες: Barbara 
BENASSAI 

 Roberta 
BORGATTI 

Camera di Commercio di 
Napoli 
(Επιμελητήριο Νεάπολης) 

Τηλ: +39 081 7607111 
  +39 081 7607327 

Φαξ  +39 081 5526940 

http://www.na.camcom.it 
http://www.com-tur.com 
segreteria@com-tur.it 

Camera di Commercio di 
Pescara - Ufficio 
internazionalizzazione  
(Επιμελητήριο Πεσκάρας) 

Τηλ: +39 085 4536228 
+39 085 4536434 

Φαξ  +39 085 690870 

www.pe.camcom.it 
paolo.dilullo@pe.camcom.it 
Υπεύθυνος: Paolo di LULLO 
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Camera di Commercio di 
Trento - azienda speciale 
trentino sprint 
(Επιμελητήριο Τρέντο) 

Τηλ: +39 0461 887282 
+39 0461 887288 

Φαξ  +39 0461 983069 

http://www.tn.camcom.it 
sprint@trentinosprint.it 
Υπεύθυνος: Graziano 
MOLON 

Camera di Commercio di 
Trieste -Azienda Speciale 
ARIES 
(Επιμελητήριο Τεργέστης) 

Τηλ: +39 040 6701404 
Φαξ  +39 040 6701321 

http://www.ts.camcom.it 
info@ariestrieste. 
paolo.marchese@ariestrieste
.it Υπεύθυνος: Paolo 
MARCHESE 

Camera di Commercio di 
Perugia- azienda speciale 
Promocamera   
(Επιμελητήριο Περούτζιας) 

Τηλ: +39 0854536 
Φαξ  +39 085690870 

http://www.pg.camcom.it 
promocamera@pg.camcom.it 
Υπεύθυνη:Tosca Coersich 

Camera di Commercio di 
Ancona - Azienda Speciale 
della Camera di Commercio 
di Ancona Marchet 
(Επιμελητήριο Ανγκώνας) 

Τηλ: +39 071 2072913 
Φαξ  +39 071 5898265 

http://www.an.camcom.it 
http://www.marchet.it 
marchet@an.camcom.it 
stefano.fiorini@ancamcom.it 
Υπεύθυνος: Stefano FIORINI 

Camera di Commercio di 
Salerno - Azienda speciale 
della Camera di commercio 
di Salerno  
(Επιμελητήριο Σαλέρνο) 

Τηλ: +39 089 2786111 
Φαξ  +39 089 2786111 

http://www.sa.camcom.it 
http://www.intertrade.sa.it/ 
info@intertrade.sa.it 

Camera di Commercio di 
Bari - AICAI, Azienda 
speciale della Camera di 
commercio di Bari 
(Επιμελητήριο Μπάρι) 

Τηλ: +39 080 217.45.92 
+39 080 2174591 

Φαξ  +39-080 5537062 

http://www.ba.camcom.it 
http://www.aicai.it 
aicai@ba.camcom.it 
Υπεύθυνη: Ιda BORRELLI 

Camera di Commercio di 
Brindisi- Azienda speciale 
della Camera di commercio 
di Brindisi 
(Επιμελητήριο Μπρίντιζι) 

Τηλ: +39 0831562994  
Φαξ  +39 0831597059 

http://www.br.camcom.it-
segreteria@promobrindisi.c
om 

Camera di Commercio di 
Lecce-  Sportello per 
l’internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Λέτσε) 

Τηλ: +39 0832 684218 http://www.le.camcom.it 
internazionalizzazione@le.ca
mcom.it 

Camera di Commercio di 
Taranto - Sportello per 
l'internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Τάραντα) 

Τηλ: +39 099 7783036 
+39 099 7783074 

Φαξ +39 099 7783046 

http://www.camcomtaranto.g
ov.it 
francesca.sanesi@ta.camco
m.it 
marcella.forte@ta.camcom.it  
Υπεύθυνες Francesca 
SANESI Marcella FORTE 

Camera di Commercio di 
Potenza - Sportello per 
l'internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Ποτέντζας) 

Τηλ: +39 0971 411357 
+39 0971 412 2 75 

Φαξ  +39 0971 410313 

http://www.pz.camcom.it 
http://www.forimpz.it 
forimpz@legalmail.it 

Camera di Commercio di 
Reggio Calabria - Sportello 
per l'internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Ρηγίου 
Καλαβρίας) 

Τηλ: +39 0965 384233 
+39 0965 384267 

Φαξ +39 0965 384200 

http://www.rc.camcom.it 
giulia.megna@rc.camcom.it 
anna.crea@rc.camcom.it 
Υπεύθυνες: Giulia MEGNA 
Anna CREA 
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Camera di Commercio di 
Cagliari - Ufficio Promozione  
(Επιμελητήριο Κάλιαρι) 

Τηλ: +39 070 60512387  
 +39 070 605121 

Φαξ  +39 070 60512247 

http://www.ca.camcom.it 
giampiero.uccheddu@ca.ca
mcom.it 
promozione@ca.camcom.it 
Υπεύθυνοι :Giampiero 
UCCHEDDU BIANCHI 

Camera di Commercio di 
Catania 
(Επιμελητήριο Κατάνιας) 

Τηλ: +39 095 57361376 
+39 0957361370-1 
+39 0957361378 

Φαξ  +39 095 7361378 

http://www.ct.camcom.it 
patrizia.mauro@ct.camcom.it 
gabriella.perciabosco@ct.ca
mcom.it 
giuseppina.adonia@ct.camco
m.it 
Υπεύθυνη: Patrizia MAURO 

Camera di Commercio di 
Palermo - Ufficio 
internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Παλέρμου) 

Τηλ: +39 091 6050401 
+39 091 6050219 

Φαξ  +39 091 582338 

http://www.pa.camcom.it 
http://www.sprintsicilia.eu 
info@sprintsicilia.it  
rosalia.amato@pa.camcom.it 
concetta.amato@pa.camcom
.it 
Υπεύθυνες: Rosalia AMATO 
Concetta AMATO 

Camera di Commercio di 
Messina - Ufficio 
interrnazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Μεσσίνα) 

Τηλ: +39 090 7772233 
Φαξ  +39 090 774414 

www.me.camcom.it 
verdiglione@sprintsicilia.it 
Υπεύθυνη:Luciana 
VERDIGLIONE 

Camera di Commercio di 
Sassari 
(Επιμελητήριο Σάσσαρι) 

Τηλ: +39 079 079 
2638800 

+39 079 2638815  
Φαξ  +39 079 2638810 

http://www.ss.camcom.it 
http://www.promocamera.it 
luigi.chessa@ss.camcom.it 
Υπεύθυνος:Luigi CHESSA 

Camera di Commercio di 
Udine - Azienda Speciale 
Imprese e Territorio - I.TER 
(Επιμελητήριο Ούντινε) 

Τηλ: +39 0432 273230 
+39 0432 273111 

Φαξ  +39 0432 509469 

http://www.ud.camcom.it 
progetti.info@ud.camcom.it 
manuela.carraro@ud.camco
m.it 

Camera di Commercio di 
Vicenza - 
Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di 
Vicenza 
(Επιμελητήριο Βιτσέντζα) 

Τηλ: +39 0444 994910 
+39 0444 994750 

Φαξ  +39 0444 994769 

http://www.vi.camcom.it/ 
http://www.vicenzaqualita.org
/ 
antonio.bellin@vi.camcom.it 
info@vicenzaqualita.org 
Υπεύθυνοι: Antonio BELLIN 
BARRRETO 

Λοιπά Επιμελητήρια μπορούν να αναζητηθούν στον κατωτέρω σύνδεσμο: 
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/27/t_p/Chi-Siamo.htm 
 
5. Διοργανωτές Εκθέσεων 
FIERA DI ROMA SRL 
Φορέας Διοργάνωσης 
Εκθέσεων στη Ρώμη 

Τηλ: . +39 0665074501 
Φαξ  +39 0665074475 

http://www.fieraroma.it/ 
presidenza@fieraroma.it 

FIERA DI BOLOGNA 
Φορέας Διοργάνωσης 
Εκθέσεων στη Μπολώνια 

Τηλ: +39 051 282111 
Φαξ +39 051 62374004 

http://www.bolognafiere.it 
segreteria.generale@bologna
fiere.it 

MOSTRA D OLTREMARE 
Φορέας Διοργάνωσης 
Εκθέσεων στη Νεάπολη 

Τηλ: +39 081 7258000 
Φαξ +39 081 7258009 

http://www.mostradoltremare.i
t 
info@mostradoltremare.it 
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ENTE AUTONOMO FIERA 
DEL LEVANTE 
Φορέας Διοργάνωσης 
Εκθέσεων στο Μπάρι 

Τηλ: +39 080 5366396 
+39 080 5366398 

Φαξ +39 080 5366492 
+39 080 5366482 

http://www.fieradellevante.it 
estero@fieralevante.it 

FIERA DI VICENZA SPA 
Διοργανωτές Εκθέσεων 
στην Βιτζέντσα 

Τηλ: +39 -0444 969111 
Φαξ +39 0444 969000 

http://www.vicenzafiera.it 
info@vicenzafiera.it 

FIERA DI VERONA 
Ente Autonomo per le Fiere 
di Verona 
Διοργανωτές Εκθέσεων 
Βερόνας 

Τηλ: +39 045 8298111 
Φαξ +39 045 8298288 

http://www.veronafiere.it 
info@veronafiere.it 

RIMINI FIERE SPA 
Διοργανωτές Εκθέσεων στο 
Ρίμινι 

Τηλ: +39 0541 744111 
Φαξ  +39 0541 744200 

http://www.riminifiera.it 
segr.commerciale@riminifiera
.it 

 
6. Επιχειρηματικοί Φορείς 
A.I.D.EP.I.I 
ASSOCIAZIONE DELLE 
INDUSTRIE DEL DOLCE E 
DELLA PASTA ITALIANE 
(Ένωση Ιταλικών 
Βιομηχανιών Γλυκισμάτων 
και Ζυμαρικών) 

Tηλ:. +39 06 8091071 
Φαξ   +39 06 8073186 

http://www.aidepi.it 
aidepi@aidepi.it 

AIIPA - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA INDUSTRIE 
PRODOTTI 
(Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ειδών Διατροφής) 

Τηλ: +39 02 654184 
Φαξ  +39 02 654822 

http://www.aiipa.it 
aiipa@aiipa.it 

AIP 
Associazione Italiana 
Pellicceria 
(Ιταλική Ένωση Γούνας) 

 Τηλ. +39 02.798115 
Φαξ +39 02 76021349 

http://www.aip.it 
nazionale@aip.it 

ANCE - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
COSTRUTTORI EDILI 
(Ένωση Κατασκευαστών 
Οικοδομικών Έργων) 

Τηλ: +39 06 845671 
Φαξ +39 06-84567550 

http://www.ance.it 
info@ance.it 

ASSITOL 
Associazione Italiana 
dell'Industria Olearia 
(Ένωση Βιομηχανιών 
Ελαίων) 

Τηλ.: +39 06 69940058 
Φαξ: +39 06 69940118 

http://www.assitol.it/ 
assitol@assitol.it 

ASSOBIBE - 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA  DEGLI 
INDUSTRIALI DELLE 
BEVANDE 
ANALCOOLICHE 
(Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Μη Αλκοολούχων Ποτών) 

Τηλ:  +39 06 5918891 
Φαξ  +39 06 5924751 

http://www.assobibe.it 
assobibe@assobibe.it 
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ASSOCOMUNICAZIONE 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DELLE 
IMPRESE DI 
COMUNICAZIONE 
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Επικοινωνιών - ΣΕΠΕ) 

Τηλ: +39 02 58307450 
+39 0658307426 

Φαξ  +39 02 58307147 

http://www.assocomunicazion
e.it 
informazioni@assap.it 

ASSOLATTE 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA LATTIERO 
CASEARIA 
(Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων) 

Τηλ: +39 02 72021817 
Φαξ  +39 02 72021838 

http://www.assolatte.it 
assolatte@assolatte.it 

ASSOLTERM 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA SOLARE 
TERMICo 
(Ένωση Βιομηχανιών 
Ηλιακής Ενέργειας) 

Τηλ : +39 06 44340537 
Φαξ  +39 06 4440872 

http://www.assolterm.it 
segretariogenerale@assolter
m.it 

ASSOSOLARE 
Associazione Nazionale 
dell'Industria Solare 
Fotovoltaica 
(Εθνική Ένωση 
Βιομηχανιών Ηλιακής 
Ενέργειας και 
Φωτοβολταϊκών) 

Τηλ.: +39 06 84241995 
Φαξ: +39 06 84080457 

www.assosolare.org 
info@assosolare.org 

C.N.O. 
Consorzio Nazionale degli 
Olivicoltori 
(Συνεταιριστική Ένωση 
Ελαιοπαραγωγών) 

Τηλ: +39 06 83797234 
Φαξ  +39 06 4462825 

http://www.cno.it 
info@cno.it 

CONFAGRICOLTURA 
(Γενική Ομοσπονδία 
Γεωργικών Επιχειρήσεων) 

Τηλ: +39 06 68521 
Φαξ  +39 06 6861726 

http://www.confagricoltura.it 
info@confagricoltura.it 

CONFCOMMERCIO 
(Ομοσπονδία Ιταλών 
Εμπόρων) 

Τηλ: +39 06 58661 
Φαξ +39 06 5809425 

http://www.confcommercio.it 
confcommercio@confcomme
rcio.it 

CONFCOOPERATIVE 
Federagroalimentare 
(Σύνδεσμος Αγροτικών 
Προϊόντων)  

Τηλ: +39 06 86398567 
Φαξ  +39 06 86380677 

http://www.confcooperative.it 
roma@confcooperative.it 

CONFINDUSTRIA 
(Ομοσπονδία Ιταλικών 
Βιομηχανιών) 

Τηλ: +39 06 59031 
Φαξ  +39 06 5919615 

http://www.confindustria.it 
confindustria@confindustria.it 

CONFINDUSTRIA 
FEDERORAFI 
(Εθνική Συνοσπονδία 
Αργυροχρυσοχόων) 

Τηλ: +39 0258316111 
Φαξ : +39 0258431625 

http://www.federorafi.it/ 
web@federorafi.it 
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F.N.A.A.R.C. 
Federazione Nazionale 
Associazioni 
Agenti e Rappresentanti di 
Commercio 
(Εθνική Συνομοσπονδία 
Πρακτόρων και Εμπορικών 
Αντιπροσώπων) 

Tηλ.: +39 06 41217144 
+39 02 7645191 

Φαξ  + 39 02 76008493 

http://www.fnaarc.it 
http://www.networkagenti.it/ 
fnaarc@agenti.it - 
info@networkagenti.it 

FARMINDUSTRIA 
ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DEL 
FARMACO 
(Σύνδεσμος 
Φαρμακοβιομηχανιών) 

Τηλ: +39 06 675801 
Φαξ  +39 06 6786494 

http://www.farmindustria.it 

FEDERALBERGH 
(Ομοσπονδία 
Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων) 

Τηλ. +39 0642034610 
Φαξ +39 0642034690 

http://www.federalberghi.it/ 
info@federalberghi.it 

FEDERALIMENTARE 
Federazione Italiana 
dell'Industria Alimentare  
(Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Τροφίμων) 

Τηλ: +39 06 5903380 
  +39 06 5903534 

Φαξ  +39 06 5903342 

http://www.federalimentare.it 
segreteria@federalimentare.it 

FEDERAZIONE ITALIANA 
DISTRIBUTORI BEVANDE 
(Ομοσπονδία Επιχειρήσεων 
διανομής ποτών και 
αναψυκτικών) 

Τηλ. + 39 06 657487320 
Φαξ  +39 06 657487301 

http://www.italgrob.it 
dinodimartino@italgrob.it-
luisaprimiceri@italgrob.it 

FEDERCHIMICA 
FEDERAZIONE 
NAZIONALE 
DELL'INDUSTRIA 
CHIMICA 
(Ομοσπονδία Χημικών 
Βιομηχανιών) 

Τηλ: +39 02 345651 
Φαξ  +39 02 34565310 

http://www.federchimica.it 
federchimica@federchimica.it 

FEDEROLIO 
Federazione Nazionale del 
Commercio Oleario 
(Εθνική Συνομοσπονδία 
Επιχειρήσεων Εμπορίας 
Ελαίων) 

Τηλ:. +39 06 5754201 
Φαξ  +39 06 5781813 

http://www.federolio.it 
info@federolio.it 

FEDEROP.IT 
Federazione delle 
Organizzazioni di Produttori 
della Pesca e 
dell’Acquacoltura Italiane 
(Ομοσπονδία Οργανώσεων 
Ιταλών Παραγωγών Αλιείας 
και Ιχθυοκαλλιέργειας) 

Τηλ. +39 06 8520831 
Φαξ  +39 06 85352992 

http://federop.it/ 
mario.bello@federop.it 

FEDERPESCA 
Federazione nazionale delle 
imprese di pesca 
(Ομοσπονδία αλιευτικών 
επιχειρήσεων) 

Τηλ: +39 06 67481402 
Φαξ  +39 06 69783728 

http://www.federazionedelma
re.it 
segretariato@federazionedel
mare.it 
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FEDERVINI 
Federazione Italiana 
Industriali Produttori 
Esportatori e Importatori di 
Vini 
(Ομοσπονδία Βιομηχανιών, 
Παραγωγών, Εξαγωγέων 
και Εισαγωγέων Κρασιών, 
Λικέρ Όξους και Συναφών)  

Τηλ: +39 06 4941630 
  +39 06 4469421 

Φαξ  +39 06 4941566 

http://www.federvini.it 
federvini@federvini.it 

GIFI 
Gruppo Imprese 
Fotovoltaiche Italiane 
(Ένωση Ιταλικών 
Φωτοβολταϊκών Εταιρειών) 

Τηλ.: +39 02 3264228 
Φαξ: +39 02 3264217 

http://www.gifi-fv.it 
gifi@anie.it 

UNAPROL – CONSORZIO 
OLIVICOLO ITALIANO 
(Ένωση Παραγωγών 
Ελαιολάδου) 

Τηλ: +39 06 7846901 
Φαξ  +39 06 78344373 

http://www.unaprol.it 
unaprol@unaprol.it 

 
7. Διεθνείς Οργανισμοί - Περιφερειακές Συνεργασίες- Διπλωματικές Αποστολές 
FAO 
(Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τροφίμων) 

Τηλ:  +39 0657051 http://www.fao.org 
FAO-HQ@fao.org 

IFAD 
(Διεθνές Ταμείο Γεωργικής 
Ανάπτυξης) 

Τηλ:  +39 06 54591 
 Φαξ +39 06 5043463 

http://www.ifad.org 
ifad@ifad.org 

WFP Τηλ:  +39 06 65131 
Φαξ:  +39 06 6590632 

http://www.wfp.org 

UNDP 
(Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών) 

Τηλ: +39 06 57056597 http://www.undp.org 
tipsioc@tips.org 

Commissione Europea 
(Αντιπροσωπεία 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ρώμη) 

Τηλ: +39-06-699991 
Φαξ  +39-06-6793652 

http://ec.europa.eu/italia/inde
x_it.htm 
lucio.battistotti@ec.europa.eu 

European Investment 
Bank 
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων) 

Τηλ: +39 06 47191 http://www.eib.org 
info@bei.org 

Adriatic and Ionian 
Initiative (AII) 
(Πρωτοβουλία Αδριατικής- 
Ιονίου) 

Τηλ:  +39 071 2073715 
Φαξ  +39 071 2076976 

http://www.aii-ps.org 
aii-ps@aii-ps.org 

AIC - Forum of the 
Adriatic and Ionian 
Chambers of Commerce 
(Φόρουμ των 
Επιμελητηρίων Αδριατικής 
και Ιονίου) 

Τηλ: +39 071 5898249 
+39 071 5898266 

http://www.forumaic.org 
segreteria.forum@an.camco
m.it 

Επιπλέον Διεθνείς Οργανισμοί στην Ιταλία μπορούν να αναζητηθούν στον κατωτέρω 
σύνδεσμο: 
http://www.esteri.it/mae/doc/LDOI.pdf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1489 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΝΕΑΠΟΛΙΣ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 14/10/1837 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1488 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΤΟΡΙΝΟ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 07/02/1839 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ 
ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΛΠ. 
(AUBAINE) 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1552 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 19/03/1851 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: 19/31.3.1851, ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6007 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 19/03/1907 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ 
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ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 536 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 15/01/1932 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν5393 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 09/04/1932 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 119 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 18/04/1932 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 14/01/1933 
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΚΕΡΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
[ΦΕΚ 19/33, 34/44, 184/48, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 6/1932, ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΠΟ 20.5.48 
ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ] 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 687 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 30/06/1936 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 852 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 03/09/1937 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 373 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 24/09/1937 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
[ΦΕΚ 34/1944, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 20/1937, ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ ΑΠΟ 28.10.40 (Α.Ν 
3320/44) ΦΕΚ 34/44] 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 909 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31/03/1947 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 805 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 29/08/1948 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 253 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 29/09/1948 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 31/03/1947 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 21/1948] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 981 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΣΑΝ ΡΕΜΟ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/11/1948 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ 1269 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 29/10/1949 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 306 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/10/1949 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 04/11/1951 
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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΣ 
 
[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 25/1949] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1034 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31/08/1949 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ. 1264 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 29/10/1949 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 290 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/10/1949 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 31/08/1949 
 
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
[ΦΕΚ 78/1963, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 18/1949, UNTS VOL. 78/89] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1205 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 30/09/1953 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3120 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 08/01/1955 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 8 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 14/01/1955 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 30/09/1953 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 31.8.1949 
 
[UNTS VOL 219/327] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1316 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 03/12/1953 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΠ. 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1483 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 01/02/1954 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
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ΘΕΜΑ: 21.3.1954, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
31.8.49 
 
[UNTS VOL. 219/337] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1309 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 10/11/1954 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 14/03/1955 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 301 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 05/11/1955 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/07/1954 
 
ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 
[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 24/1955, ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ VOL. 227/9] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1597 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 26/05/1956 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν4160 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 30/04/1961 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 69 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 25/04/1961 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/04/1961 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
[ΦΕΚ 117/61, ΦΕΚ 194/61, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 17/1961] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2021 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΠΑΡΙΣΙ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/05/1959 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ Ε.Ε.Π. 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1796 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 06/08/1960 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.8.1949 
ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1883 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 14/06/1962 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 12/07/1962 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 159 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 05/10/1962 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ 10.11.1954 
ΡΗΤΡΑΣ ΚΛΠ. 
 
[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 31/1962, ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2017 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 13/02/1964 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ 140 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 31/10/1974 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 337 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 15/11/1974 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/01/1976 
 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 8/Α/16.1.76] 
[ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Δ' ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΛΗ 3 ΡΑΦΙ] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2072 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 19/03/1965 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 23 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1967 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 109 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1967 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 27/06/1968 
 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 149/Α/1968] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2124 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 27/10/1966 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 574 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 26/09/1968 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 229 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 28/09/1968 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/01/1967 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΝ TRANSIT ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΕΔΑΦΩΝ 
 
[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 23/68] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2315 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 20/10/1971 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
1956 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2124 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 21/12/1971 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 05/03/1973 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 78 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/03/1973 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: 24.1.1972, ΤΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘ. 7 ΚΑΙ 21 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 
27.10.1966 ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΝ TRANSIT ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΕΔΑΦΩΝ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2724 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 21/10/1977 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΦΟΡΩΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3271 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 13/10/1983 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1501 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1984 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 190 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 28/11/1984 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 06/05/1985 
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 95/32.5.85] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3363 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/10/1984 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- 
ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3623 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 17/06/1986 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3562 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 01/07/1986 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1696 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1987 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 40 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 26/03/1987 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 15/05/1987 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
[ΦΕΚ ΑΝΑΚ. 4/Α/12.1.88] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3674 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 03/09/1987 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1927 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1991 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 17/Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 15/02/1991 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 20/09/1991 
 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
 
[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 153/Α/11.10.1991] 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5536 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31/03/2003 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    :  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ :  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΙΟΝΙΟΥ 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5795 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΛΕΤΣΕ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 04/11/2005 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3441 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/2006 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 39/Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 27/02/2006 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 07/12/2007 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ (ΔΕΙ) 
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6424 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ 
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 08/07/2009 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν. 4064 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 05/04/2012 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 76 Α΄ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 09/04/2012 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 11/05/2012 
 
ΘΕΜΑ: ΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΔΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ  13.10.1983 
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[ΠΡΩΤΗ ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ 24.6.2009 ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ 8.7.2009] 
 



 

 x 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

1. 
Νόμος υπ’ αριθμ.134/2012, άρθρο 42 

Υποστήριξη της εξωστρέφειας εταιρειών και κοινοπραξιών 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-
22;83!vig= 
 
Για την επιλεξιμότητα της πρότασης χρηματοδότησης, αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 συνεργαζόμενες ΜΜΕ από τουλάχιστον 3 
διαφορετικές περιφέρειες της Ιταλίας, που ανήκουν στον ίδιο τομέα ή στον ίδιο 
κλάδο.  
 
Είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:  
- συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή σαλόνια 
- συμμετοχή σε παράλληλες εκδηλώσεις διεθνών εμπορικών εκθέσεων 
- προσωρινά show-room 
- incoming ξένων επιχειρηματιών 
- διμερείς συναντήσεις 
- workshop ή και σεμινάρια στην Ιταλία και στο εξωτερικό  
- επικοινωνιακές δράσεις στις ξένες αγορές 
- εξειδικευμένες δράσεις κατάρτισης γύρω από την εξωστρέφεια 
- δημιουργία και καταχώρηση του εμπορικού σήματος 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να είναι μεταξύ 50.000 και 400.000 ευρώ και 
αφορούν: 
- ποσό συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις. 
- εκμίσθωση και κατασκευή του περιπτέρου ή του προσωρινού showroom. 
- διερμηνεία, μετάφραση, υπηρεσία hostess, ενοικίαση εξοπλισμού και 

οργάνων. 
- έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά 

των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται στις εκδηλώσεις προώθησης. 
- δημιουργία του εμπορικού σήματος και συναφή έξοδα εγγραφής αυτού. 
- φυλλάδια, κατάλογοι, πληροφοριακό υλικό, σποτ, διαφημίσεις στις 

ιστοσελίδες ή σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα αγγλικά ή στη γλώσσα 
της χώρας-στόχου 

- έξοδα ταξιδιού και διαμονής για 2 εκπροσώπους. 
- έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τους ξένους επιχειρηματίες. 
- δημιουργία μιας ιστοσελίδας στην αγγλική ή στη γλώσσα της χώρας-

στόχου. 
- αμοιβές για τους εκπαιδευτικούς και το κόστος της μετακίνησης και 

διαμονής. 
- δαπάνες συντονισμού για τη διαχείριση της διαδικασίας εξωστρέφειας, εντός 

του ορίου του 5% του συνολικού κόστους των πρωτοβουλιών και σε κάθε 
περίπτωση μέσα σε ένα ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ. 

- γενικά έξοδα forfait μέχρι το 10% του συνολικού κόστους του έργου. 
 
Η συνεισφορά είναι κάτω από το όριο “de minimis” από το 50% των δαπανών 
που θεωρούνται επιλέξιμες. 

2. Ταμείο start - up 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83!vig�
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83!vig�
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Νόμος υπ’ αριθμ. 99/ 2009, αρθρ. 14 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm 
 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&viewType=0&id=2025017&idarea1=684&idarea2=1871&idarea3=0&idarea
4=0&andor=AND&sectionid=2&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCale
ndario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0
&idmenu=978 
 
Το εν λόγω Ταμείο παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης start – up, μέσω 
της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο νέων εταιρειών (ή εταιρειών που 
ιδρύονται σε χώρες της ΕΕ). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται είτε με την 
προεγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο, σε περίπτωση New.Co., ή με την 
προεγγραφή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της New.Co., για την οποία 
δεν έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ίδρυσής 
της. 
 
Το μειοψηφικό μερίδιο δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 49% του μετοχικού 
κεφαλαίου της νέας εταιρείας και τα 200.000 ευρώ για εκάστη επένδυση. Η 
διάρκεια συμμετοχής είναι από 2 έως 4 έτη, ενώ σε περίπτωση ιδιαιτερότητας 
του σχεδίου επένδυσης μπορεί να ανέλθει και σε 6 έτη. 
 
Παρέχεται, εκ του νόμου, επίσης, η δυνατότητα συνεπένδυσης από 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (πχ. τραπεζικά ιδρύματα και ιδιωτικά 
Επενδυτικά Κεφάλαια). Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή του Ταμείου δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει το μερίδιο συμμετοχής των άλλων εταίρων, οι οποίοι δεν 
δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. 
 

3. 
Νόμος υπ’ αριθμ.133/2008, άρθρο 6 

Στήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων 

http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm 
 
α) Προβλέπει τη χρηματοδότηση με επιδοτούμενο επιτόκιο (ίση με 15% του 
επιτοκίου αναφοράς, το οποίο είναι σταθερό και ίσο με εκείνο που ισχύει την 
ημέρα λήψεως απόφασης χρηματοδότησης) των δαπανών για την υλοποίηση 
προγραμμάτων ιταλικών εταιρειών με επενδυτικό χαρακτήρα, ήτοι που 
στοχεύουν στην δημιουργία μακροχρόνιας εγκατάστασης σε χώρες εκτός ΕΕ. Η 
χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 85% των συνολικών δαπανών 
και μπορεί να εκχωρηθεί ποσό όχι μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπεται από 
τον σχετικό Κανονισμό της Ε.Ε. 
 
β) Προβλέπει την χρηματοδότηση με επιδοτούμενο επιτόκιο (ίση με 15% του 
επιτοκίου αναφοράς) για εκπονήσεις μελετών προ-σκοπιμότητας και 
σκοπιμότητας και προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συνδέονται με 
ιταλικές επενδύσεις σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει 
μέχρι και το 100% των δαπανών του υποβληθέντος προγράμματος της ιταλικής 
εταιρείας (εντός του κανόνα de minimis) και μέχρι του ποσού των 100.000 
ευρώ για μελέτες για παραγωγικές επενδύσεις, των 200.000 ευρώ για μελέτες 
για επένδυση σχεδίων που αφορούν την παραγωγή και 300.000 ευρώ για 
τεχνική υποστήριξη. 
γ) Προβλέπει τη χρηματοδότηση με επιδοτούμενο επιτόκιο (ίση με 15% του 
επιτοκίου αναφοράς) μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων με στόχο τη 
βελτίωση και διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητάς τους προκειμένου να 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm�
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2025017&idarea1=684&idarea2=1871&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=2&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=978�
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=2025017&idarea1=684&idarea2=1871&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=2&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=978�
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ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. Προϋποθέσεις 
που θα πρέπει να πληρούν, οι εταιρείες, είναι: 
- ο κύκλος εργασιών των εξαγωγών τους, κατά τις τελευταίες 3 χρήσεις, να 

είναι ίσος, τουλάχιστον, με το 20% του συνολικού κύκλου εργασιών 
- η πρόθεση μετατροπής της εταιρείας σε Α.Ε. 
Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύψει μέχρι και το 25% της καθαράς θέσεως 
της αιτούμενης της χρηματοδότησης εταιρείας (σύμφωνα με τον τελευταίο 
ισολογισμό) και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
500.000 ευρώ. 
 

4. 
Νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 143/1998, που αντικατέστησε Νόμο υπ’ αριθμ. 
227/77 

Εξαγωγικές πιστώσεις 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227 
 
Πρόκειται για νομοθετικό διάταγμα που αφορά στη διευκόλυνση των 
εξαγωγικών πιστώσεων στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 
μηχανικού. 
Ο σκοπός του νόμου είναι να καταστεί δυνατό στις ιταλικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις να προσφέρουν στους αλλοδαπούς αγοραστές / πελάτες 
επεκτάσεις πληρωμής μεσοπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα με επιτόκια και όρους 
ανταγωνιστικούς, ευθυγραμμισμένους με αυτούς που προσφέρονται από τους 
ανταγωνιστές των χωρών του ΟΟΣΑ. Επιδοτούνται μόνο τα ακόλουθα είδη 
εξαγωγών: προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού, εκπόνηση μελετών και 
σχεδίασης, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών. Διαφέρουν ανάλογα με το αν η 
διευκόλυνση των εξαγωγικών πιστώσεων είναι του τύπου πίστωσης σε 
αγοραστή ή πίστωση σε προμηθευτή. 
 

Η τράπεζα, ή η κοινοπραξία των ιταλικών / αλλοδαπών τραπεζών, συνάπτει 
χρηματοδοτική συμφωνία με τον ξένο αγοραστή, στον οποίο εκχωρεί δάνειο με 
σταθερό εμπορικό επιτόκιο αναφοράς (CIRR). Το 15% του συνολικού ύψους 
της αγοράς θα πρέπει να καταβληθεί αμέσως μετρητοίς. Εφόσον η τράπεζα, 
απαιτήσει επιτόκιο υψηλότερο του CIRR, ο Οργανισμός SIMEST καλύπτει τη 
διαφορά και αντιστρόφως, εφόσον το επιτόκιο της τράπεζας είναι χαμηλότερο 
του CIRR, η διαφορά επιστρέφεται στον SIMEST. 

Πίστωση σε αγοραστή 

 

Στην εμπορική σύμβαση ο Ιταλός προμηθευτής χορηγεί στον αλλοδαπό 
αγοραστή επέκταση του διαστήματος αποπληρωμής για το 85% της αξίας της 
σύμβασης. Εντούτοις, το 15% θα πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή 
μετρητοίς. Η επέκταση θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 24 μηνών από 
την ημερομηνία έναρξης της πίστωσης και το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί 
συνδεδεμένο με το CIRR. 

Πίστωση σε προμηθευτή 

Οι πιο συχνές μορφές χρηματοδότησης είναι οι εξής: 
α) προεξόφληση recourse και non-recourse χρεωστικών τίτλων 
β) χρηματοδότηση του εξαγωγέα από ιταλική τράπεζα με επιτόκιο CIRR 
 

5. 

Νόμος υπ’ αριθμ. 212/1992 

Συνεργασία με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 
της πρώην ΕΣΣΔ 

http://www.esteri.it/mae/doc/legge212europa.pdf 
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Δικαιούχοι είναι ιδρύματα και Οργανισμοί δημόσιοι και ιδιωτικοί, ιδίως όσον 
αφορά σε φορείς τεχνικής βοήθειας και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Συγκεκριμένα: 
- Κλαδικές ενώσεις, συνομοσπονδίες αυτών και οι συνδεδεμένες εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών. 
- Κοινοπραξίες και συνεταιριστικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις 

με έμφαση στις ΜΜΕ. 
Τα προγράμματα με μέγιστη διάρκεια 24 μηνών, θα καλύπτουν τους τομείς: 
- Επαγγελματικής κατάρτισης 
- Τεχνικής υποστήριξης 
- Εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας και σχεδιασμού στους τομείς των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της διανομής, της κοινωνικής οικονομίας 
(social economy), της ενέργειας, του τουρισμού και της περιβαλλοντικής 
εξυγίανσης, της υγείας και της υγιεινής, καθώς και στον τομέα της 
βιομηχανικής και γεωργικής μετατροπής, της συντήρησης έργων τέχνης και 
επαναφοράς αστικού περιβάλλοντος. 

- Πιλοτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση συμφωνιών 
οικονομικής συνεργασίας για τη μεταφορά της τεχνολογίας. 

- Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη σύσταση κοινοπραξιών (joint 
venture) ή αναδιοργάνωσης μεικτών επιχειρήσεων, στις οποίες 
συμμετέχουν ιταλικές επιχειρήσεις. 

Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο τα 
413.165,52 ευρώ. 
 

6. 
Νόμος υπ’ αριθμ. 304/1990 

Χρηματοδότηση εξόδων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς 

http://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Impresa_internazionalizzazione/
Legge-20-10-1990.pdf 
 
Αφορά στους κλάδους βιομηχανίας, υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού και 
γεωργίας. Ισχύει για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η χρηματοδότηση καλύπτει έως και το 100% των δαπανών για την ανάπτυξη, 
την παρουσίαση και συζήτηση της προσφοράς. Η χρηματοδότηση 
καταβάλλεται με επιτόκιο ίσο με το 40% του επιτοκίου αναφοράς που 
εφαρμόζεται στις εξαγωγικές πιστώσεις. Το ανώτατο ποσό της 
χρηματοδότησης προσδιορίζεται σε σχέση με την αξία του διαγωνισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες προϋποθέσεις/παραμέτρους: 
- 1% για τα πρώτα 25.822.000 ευρώ 
- 0,70% για τα επόμενα 25.822.000 ευρώ 
- 0,50% για τα επόμενα 51.645.000 ευρώ 
- 0,25% για το υπόλοιπο ποσό. 
Στην περίπτωση των προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
το όριο είναι το 5% των αρχικών 5.164.000 ευρώ και 1% για το υπόλοιπο 
ποσό. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 1.032.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ανά διαγωνισμό και τα 
2.582.000 ευρώ για κάθε διαγωνισμό σε περίπτωση των περισσότερων 
συμμετεχόντων. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 4 χρόνια. Εντός δύο 
μηνών από την έγκριση χρηματοδότησης, καταβάλλεται το 50% αυτής, ενώ ένα 
επιπλέον 30% καταβάλλεται εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της προσφοράς και το υπόλοιπο 20% στην περίπτωση που η 
εταιρεία επιλεχθεί για το επόμενο στάδιο της συζήτησης της προσφοράς 
 

http://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Impresa_internazionalizzazione/Legge-20-10-1990.pdf�
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7. 
Νόμος υπ’ αριθμ. 100/1990 

Συμμετοχή σε μικτές επιχειρήσεις στο εξωτερικό 

http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commi
ssioni/allegati/10/10_all_simest.pdf 
 
Πρόκειται για νόμο που αφορά στη συμμετοχή σε μικτές επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό στους κλάδους της βιομηχανίας, εμπορίου, γεωργίας, τουρισμού, 
βιοτεχνίας και υπηρεσιών. Δικαιούχοι είναι οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες, καθώς και εταιρείες με 
μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, οι οποίες ελέγχονται από 
ιταλικές εταιρείες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του SIMEST και 
υπάρχουν οι εξής επιλογές: 
α) Άμεση απόκτηση μετοχών επιχειρηματικού κινδύνου σε αλλοδαπές εταιρείες 
μεικτές ή ιταλικές. Η συμμετοχή του SIMEST δεν υπερβαίνει κανονικά το 25% 
του κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρείας και μπορεί να ανέλθει έως και το 49% 
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. επενδυτικά σχέδια η εφαρμογή των οποίων 
μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματική δραστηριότητα των εγχώριων 
επιχειρήσεων, επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη). 
β) Παροχή διευκολύνσεων στη χρηματοδότηση που χορηγείται στην ιταλική 
εταιρεία για την απόκτηση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ξένης εταιρείας. Το 
ποσό της διευκόλυνσης καλύπτει το 90% της συμμετοχής της αιτούσας 
εταιρείας, η οποία πρόκειται να αποκτήσει μέχρι το 51% του κεφαλαίου της 
αλλοδαπής εταιρείας. Η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγηθεί από 
οποιαδήποτε τράπεζα που έχει άδεια να λειτουργεί στην Ιταλία και η συμβολή 
του SIMEST είναι ίση με το 50% του επιτοκίου αναφοράς. 
γ) Περαιτέρω συμμετοχή σε venture capital αφορά μόνο στις εξής γεωγραφικές 
περιοχές: Κίνα, Νοτιοανατολική Ασία, Ρωσία, Ουκρανία, Βαλκάνια, Μεσόγειο 
και Αφρική. 
 

8. 
Νόμος υπ’ αριθμ. 49/1987, αρθρο 7 

Σύσταση Κοινοπραξίας (joint venture) σε αναπτυσσόμενες χώρες 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Economia/Cooperaz_Finanziaria/Im
prese_Miste/Scheda_Articolo7.htm 
 
Αφορά σε: 
Ιταλικές εταιρίες που αποκτούν μετοχές επιχειρηματικών κεφαλαίων μεικτών 
επιχειρήσεων, οι οποίες θα εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες (με κατά 
κεφαλήν εισόδημα κάτω των 3.465$, με βάση τα τελευταία στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση του "Word Development Report" της 
Παγκόσμιας Τράπεζας) με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών 
στη χώρα προορισμού, ή κ αι άλ λ ων χωρών ή διεθνών χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα πρέπει να αφορούν στο γεωργικό 
και βιομηχανικό κλάδο, καθώς και στον κλάδο των υποδομών, και 
συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, 
ύδρευσης καθώς και στον κλάδο της υγείας. 
 
Η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τις εξής μορφές: 
α) απόκτηση μετοχών νεοϊδρυθεισών εταιρειών 
β) εγγραφής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ξένων εταιρείες, στις οποίες 
δε συμμετέχουν ιταλικές εταιρίες. 
Και μπορεί να καλύψει: 
- μέχρι 70% της συμμετοχής της ιταλικής εταιρείας, για ποσό που δεν 

υπερβαίνει τα 5.164.569 ευρώ, δηλαδή μέχρι 3.615.198 ευρώ. 

http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/10/10_all_simest.pdf�
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- Μέχρι το 50% για το υπολειπόμενο κεφάλαιο (πάνω από τα 5.164.569 
ευρώ) και μέχρι το ανώτατο ποσό των 10.329.138 ευρώ, σε περιπτώσεις 
όπου η επιχειρηματική πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους 
αναπτυξιακούς στόχους της δικαιούχου χώρας και οποιαδήποτε τρίτης 
χώρας. 

 
Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των τοπικών επενδυτών να μην είναι 
χαμηλότερη του 25% του επιχειρηματικού κεφαλαίου της κάθε επιμέρους 
δράσης, ενώ θα εξετάζονται με προτεραιότητα επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των τοπικών επενδυτών σε ποσοστό όχι 
μικρότερο του 50% και συμμετέχουν σε αυτό το εταιρικό σχήμα ιταλικές ΜΜΕ. 
 

9. 
Επενδύσεις σε ξένες εταιρείες σε 
χώρες εκτός ΕΕ 

SIMEST 
Συμμετοχή SIMEST στο μετοχικό 
κεφάλαιο εταιρειών σε χώρες εκτός ΕΕ 
(μέχρι 49%) 
- Άμεση συμμετοχή. 
- Μειωμένα επιτόκια για τη 

χρηματοδότηση της συμμετοχής 
ιταλικής εταιρείας. 

- Συμμετοχή στο Ταμείο κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου (Venture 
capital fund). 

- Συμμετοχή στο Ταμείο κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου για τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε χώρες 
της ΕΕ 

Μειοψηφική συμμετοχή (έως 49%) στο 
μετοχικό κεφάλαιο ιταλικών εταιρειών 
ή θυγατρικών τους στην ΕΕ 
προκειμένου να ενισχύσει 
παραγωγικές επενδύσεις και να 
υποστηρίξει προγράμματα 
τεχνολογικής ανάπτυξης σε εταιρείες 
που επενδύουν στην καινοτομία και 
την εφαρμοσμένη έρευνα. 

Εντοπισμός επιχειρηματικών 
ευκαιριών 

Αναζήτηση εταίρων και επενδυτικών 
ευκαιριών. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
υποστήριξη της χρηματοδότησης 

Παροχή συμβουλευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη 
δημιουργία επενδυτικών 
πρωτοβουλιών. 

Αναλύσεις ξένων αγορών Χρηματοδότηση μελετών προ-
σκοπιμότητας και σκοπιμότητας και 
τεχνική υποστήριξη που συνδέονται με 
επενδύσεις. 

Διείσδυση στην αγορά σε χώρες εκτός 
ΕΕ 

Χρηματοδότηση προγραμμάτων για 
την ένταξη στις ξένες αγορές. 

Εξυγίανση των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων 

Χρηματοδότηση για την 
κεφαλαιοποίηση των εξαγωγικών 
ΜΜΕ. 

Εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών Συμβολή στους τόκους των δανείων 
που χορηγούνται για την στήριξη των 
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ιταλικών εξαγωγών. 
 
10. 

Νόμος υπ’ αριθμ. 19/1991 

Κίνητρα δημιουργίας εταιρείας στο εξωτερικό (αφορά στις 
Περιφέρειες της Βορειοανατολικής Ιταλίας) - FINEST 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-
09;19@originale 
Η χρηματοδότηση που χορηγείται αφορά σε δράσεις σε χώρες της Κεντρικής, 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δυνατότητες που δίνονται εκ του 
Νόμου είναι οι εξής: 
- Η FINEST μπορεί να συμμετάσχει σε αλλοδαπές εταιρείες, στις οποίες 

συμμετέχουν επιχειρήσεις που εδρεύουν στην βορειοανατολική Ιταλία, με 
μειοψηφικό μερίδιο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

- Η FINEST μπορεί να συμμετάσχει και να χρηματοδοτεί με οιοδήποτε τρόπο 
τις ανωτέρω επιχειρήσεις ή συμφωνίες συνεργασίας αυτών, ακόμη και 
εκδίδοντας εγγυήσεις. 

Τα ποσά χρηματοδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα τον Οργανισμό που τα 
χορηγεί. Συγκεκριμένα: 
- Η FINEST συμμετέχει με ποσοστό μέχρι του 25% (εκτός και εάν στην 

πρωτοβουλία συμμετέχει και η SIMEST, οπότε το ποσοστό αυτό μπορεί να 
ανέλθει στο 40%) και για μέγιστη διάρκεια 8 ετών, μετά το πέρας των 
οποίων εκχωρεί το ποσοστό συμμετοχής της. 

- Η χρηματοδότηση του επιδοτούμενου επιτοκίου από τις τράπεζες μπορεί να 
καλύπτει έως και το 90% του ποσοστού συμμετοχής της ιταλικής εταιρείας 
στην αλλοδαπή επιχείρηση και έως το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της 
τελευταίας. Προβλέπεται και μια συμμετοχή στο επιτόκιο μέχρι 50% από 
πλευράς της SIMEST επί του σταθερού επιτοκίου αναφοράς το οποίο 
εφαρμόζεται στο βιομηχανικό κλάδο. 

 
11. 

Νόμος υπ’ αριθμ. 326/2003 
SACE - Ασφάλιση Εξαγωγών 

http://www.camera.it/parlam/leggi/03326l.htm 
Νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 143/1998 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98143dl.htm 
Νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 170/1999 που τροποποιεί το ν.δ. υπ’ αριθμ. 
143/1998 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99170dl.htm 
 
Ο αρμόδιος Οργανισμός ασφάλισης Εξαγωγών είναι ο SACE http://sace.it/ 
(αντίστοιχος του ΟΑΕΠ), ο οποίος προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών / 
προϊόντων που συνοψίζονται ως εξής: 
- Ασφάλιση Πιστώσεων 
- Προστασία Επενδύσεων 
- Εγγυήσεις και Υπηρεσίες ασφάλισης εργολήπτη έναντι παντός κινδύνου 

(C.A.R.) 
- Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις 
- Προϊόντα για τις Τράπεζες 
- Factoring - Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων 
 

12. 
Νόμος υπ’ αριθμ. 518/1970 

Ιταλικά Επιμελητήρια στο Εξωτερικό 

http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/legge_518_70/legge_518_70.pdf 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;19@originale�
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;19@originale�
http://www.camera.it/parlam/leggi/03326l.htm�
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98143dl.htm�
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99170dl.htm�
http://sace.it/�
http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/legge_518_70/legge_518_70.pdf�
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προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις στα Μικτά Ιταλικά Επιμελητήρια που 
λειτουργούν στο πόλεις του εξωτερικού. (Απαραίτητη προϋπόθεση η διετής 
συνεχής λειτουργία αλλά και η ύπαρξη προγραμμάτων για την προώθηση των 
Ιταλικών εξαγωγών). 
 
Τα κριτήρια βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα μεικτά ιταλικά επιμελητήρια 
στο εξωτερικό περιγράφονται στο Υπουργικό Διάταγμα της 28.01.2013. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario
?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-
15&atto.codiceRedazionale=13A04147&elenco30giorni=false 
 
Επί του παρόντος, αναγνωρίζονται από το ιταλικό κράτος 76 Εμπορικά 
Επιμελητήρια σε 51 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν 
από: 
http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/Attivita/Rapporti
+con+il+Sistema+Camerale/Rapporti_Camere_di_commercio_italiane_estero/ 
 

13. 
Νόμος υπ’ αριθμ. 580/1993, όπως τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 
υπ’ αριθμ. 23 της 15.02.2010 

Μητρώο μεικτών ή ξένων Εμπορικών Επιμελητηρίων στην Ιταλία 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580 
 
Προβλέπει την χρηματοδότηση και λειτουργία μητρώου για τα μικτά εμπορικά 
επιμελητήρια που λειτουργούν στην Ιταλία, εφόσον στόχος τους είναι η 
προώθηση των εμπορικών ανταλλαγών της Ιταλίας με άλλα κράτη. Με την 
αναγνώρισή τους (μέσω της εγγραφής στο μητρώο αυτά μπορούν να κάνουν 
χρήση των ωφελημάτων που προβλέπουν οι προηγούμενες παράγραφοι Ν. 
1083/54). 
 

14. 

Νόμος υπ’ αριθμ. 1083/1954, όπως τροποποιήθηκε από το υπουργικό 
διάταγμα της 03.08.2009 

Συνεισφορές σε οργανισμούς, ιδρύματα και ενώσεις για την 
υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών προώθησης 

 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;1083 

Προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις σε Ενώσεις, Ινστιτούτα, Οργανώσεις μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την πραγματοποίηση σχεδίων προώθησης, σε 
εθνικό & διεθνές επίπεδο, των εξαγωγών της χώρας. (συμμετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις στην χώρα, υποστήριξη επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διεθνή 
γεγονότα του εξωτερικού, διοργάνωση ημερίδων κλπ, έρευνες αγοράς, 
δημιουργία ιστοσελίδων για εξαγωγικούς σκοπούς). 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=13A04147&elenco30giorni=false�
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=13A04147&elenco30giorni=false�
http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/Attivita/Rapporti+con+il+Sistema+Camerale/Rapporti_Camere_di_commercio_italiane_estero/�
http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/Attivita/Rapporti+con+il+Sistema+Camerale/Rapporti_Camere_di_commercio_italiane_estero/�
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580�
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;1083�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/bandi_index.aspx 
 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης - Ministero dello Sviluppo Economico 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&viewType=3&idarea1=508&idarea2=1555&idarea3=0&idarea4=0&andor=A
ND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&M
vediT=1&showMenu=1&showCat=1&idmenu=2095&showArchiveNewsBotton=
0&directionidUser=0 
 
Υπουργείο Υγείας - Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/bandi/bandiAttuali.jsp?id=17 
 
Υπουργείο Εσωτερικών - Ministero dell’ Interno 
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/fondo_edifi
ci_culto/ 
Υπουργείο Παιδείας - Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
http://www.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/public-
procurement 
 
Υπουργείο Πολιτισμού - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/B
andiDiGara/index.html 
 
Υπουργείο Αγροτικών Διατροφικών και Δασικών Πολιτικών - Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/131 
 
Υπουργείο Άμυνας - Ministero della Difesa 
http://www.difesa.it/Bandi_di_gara/bandiramdife/Bandi%20di%20Gara110/Pagi
ne/elenco.aspx 
 

Στρατός Ξηράς 
http://www.esercito.difesa.it/BandidiGara/Pagine/default.aspx 
 
Πολεμική Αεροπορία 
http://www.aeronautica.difesa.it/gareAppalto/Pagine/SearchNews.aspx?
CategoryName=Avvisi%20di%20gara 
 
Πολεμικό Ναυτικό 
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx 

 
http://www.difesa.it/SEGRETARIO-SGD-
DNA/DG/NAVARM/BANDI%20DI%20GARA107/Pagine/elenco.aspx 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
 
Περιφέρεια Ρώμης 
http://www.provincia.roma.it/istituzionale/la-provincia/trasparenza-
amministrativa/gare/servizi-e-forniture 
Περιφέρεια Εμίλιας-Ρομανίας 
http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-di-gara 
 
Περιφέρεια Βένετο 
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ 
 
Περιφέρεια Ούμπρια 
http://www.pubblicazionebandi.regione.umbria.it/interfaccia/frameset_contenitor
e01.asp 
 
Αυτόνομη Περιφέρεια Τρεντίνο –Άνω Αδίγης 
http://www.regione.taa.it/appalti/Bandi.aspx 
 
Περιφέρεια Αμπρούτσο 
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/damm/gare/attuali.html 
 
Περιφέρεια Μάρκε 
http://Www.Regione.Marche.It/Home/Attidellaregione/Bandieconcorsi.Aspx 
 
Περιφέρεια Μολίζε 
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/57 
 
Περιφέρεια Μπαζιλικάτα 
http://bandi.basilicatanet.it/homebandi.asp 
 
Περιφέρεια Καμπανιάς 
http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/Bandi_di_gara/BandiGara_ind
ex.htm 
 
Περιφέρεια Απουλίας 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=bandi&opz=lpubdoc 
 
Περιφέρεια Καλαβρίας 
http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1
52&Itemid=143/ 
 
Περιφέρεια Σαρδηνίας 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/ 
 
Περιφέρεια Σικελίας 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaReg
ionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_5391090.30022104 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Πίνακας 18: Εισαγωγές-εξαγωγές Ελλάδος  - Ιταλίας (4ψήφιος κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας έτους 2013) 
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ_ΕΙΣ ΠΟΣ_ΕΙΣ ΑΞΙΑ_ΕΞΑ ΠΟΣ_ΕΞΑ 
'0101' Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 230.000 500 20.000 150 
'0102' Βοοειδή ζωντανά 2.041.803 641.078 0 0 
'0104' Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά 0 0 327.769 62.609 

'0105' 
Πουλερικά κατοικίδια πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και 
φραγκόκοτες, ζωντανά 1.790.926 291.091 158.157 31.400 

'0106' 
Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, 
προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερ 220.170 6.480 47.815 412 

'0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 30.592.406 9.047.636 138.500 37.756 
'0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 13.443.077 3.935.713 35.115 7.308 
'0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 3.397.101 1.325.413 224.064 61.385 

'0204' 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 242.149 61.668 13.020.203 2.239.098 

'0206' 
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, 
αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, β 1.204.850 1.323.354 8.388 9.004 

'0207' 
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων 
πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου 28.808.344 11.705.857 416.395 275.750 

'0208' 
Κρέας και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων κουνελιών, λαγών, περιστεριών 
και άλλων ζώων, νωπά, διατηρημέ 874.425 206.716 3.173 793 

'0209' 
Λαρδί χωρίς κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη 
τετηγμένα ούτε εκχυλισμένα 17.388 31.017 30.252 63.698 

'0210' 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά, αλεύρια και  3.450.395 3.114.262 342 56 

'0301' Ψάρια ζωντανά 307.714 36.410 4.914.187 1.932.829 

'0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και 
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0 8.105.680 1.570.899 

185.794.93
2 40.506.816 

'0303' 
Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 0304) 2.347.500 671.744 637.220 138.803 
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'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 1.579.416 331.009 6.419.564 748.089 

'0305' 
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα 
ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα γ 164.592 92.883 721.747 195.715 

'0306' 
Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς 
το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 1.888.501 250.434 1.226.479 323.126 

'0307' 
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατ 5.318.439 1.230.388 11.919.017 10.584.783 

'0308' 
 

192.809 640 3.344 836 

'0401' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν 
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαν 14.986.849 18.172.643 380.124 225.920 

'0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 572.110 352.143 45.330 25.610 

'0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υπ 842.745 454.553 21.212.668 7.978.650 

'0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελ 230.089 139.140 31.393 22.656 

'0405' 
Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο 
γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες  2.872.726 789.095 0 0 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 30.848.097 5.062.765 26.447.334 4.645.195 
'0407' Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 392.097 437.320 275 75 

'0408' 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, 
βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 663.168 205.587 47.062 12 

'0409' Μέλι φυσικό 8.979 4.755 297.013 84.951 

'0410' 
Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής 
προέλευσης, π.δ.κ.α. 0 0 41.273 14.095 

'0502' 
Τρίχες χοντρές χοίρων ή αγριόχοιρων, τρίχες ασβών και άλλες τρίχες για την 
ψηκτροποιία, στις οποίες  9.548 1.002 0 0 

'0504' 
Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεμάχια, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψ 448.051 179.492 3.858 2.187 

'0505' 
Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και 
μέρη φτερών, έστω και κομμένα σ 37.403 15.348 0 0 
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'0506' 
Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά 
επεξεργασμένα, επεξεργασμένα με 2.801 1.638 0 0 

'0508' 
Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, κοχύλια και όστρακα μαλακίων, 
μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων, έστω και αλεσ 15.689 2.922 2.068 297 

'0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του  105.480 40.375 48.142 580 

'0601' 
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε 
φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σ 758.250 358.313 926 2.000 

'0602' 
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 
μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτ 4.629.535 2.935.161 1.447.953 515.026 

'0603' 
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, 
νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα,  941.101 148.886 1.572 4.007 

'0604' 
Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε 
μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρ 65.329 35.219 0 0 

'0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 464.679 866.472 0 0 
'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 1.315.796 1.163.484 179 190 

'0703' 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους 
Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή  200.448 98.202 12.137 55.750 

'0704' 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια 
βρώσιμα προϊόντα του γένους Brass 887.340 929.639 1.485 3.500 

'0705' 
Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 308.158 206.988 375 322 

'0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες  438.281 666.296 0 0 

'0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0 0 135.812 577.420 
'0708' Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 63.724 37.760 0 0 

'0709' 
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 
λαχανικά του γένους Allium,  2.732.000 1.797.814 3.381.628 2.075.786 

'0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 940.129 594.489 1.894.898 1.067.853 

'0711' 
Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο  116.607 65.848 5.366.168 3.758.342 
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'0712' 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε 
σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρ 487.026 356.693 90 15 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 807.778 850.547 66.244 72.083 

'0714' 
Ρίζες μανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου 
(ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοι 149.573 159.774 0 0 

'0801' 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, 
νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κ 6.790 4.284 0 0 

'0802' 
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους (εκτός από καρύδια κοκο 1.676.385 303.804 6.425.321 1.928.188 

'0803' 
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μπανάνες του είδους των 
Αντιλλών, νωπές ή ξερές 4.290.061 6.725.902 0 0 

'0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή  1.687.056 1.921.897 1.024.081 362.572 

'0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 1.876.386 2.942.422 2.155.595 3.987.690 
'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 274.964 232.831 1.679.286 1.005.775 

'0807' 
Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί 
παπάγιας, νωπά 149.300 392.733 9.476.154 35.194.160 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 4.614.267 4.296.972 196.261 306.729 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons 
και nectarines, δαμάσκηνα και 411.010 231.416 1.638.108 2.610.866 

'0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ 3.710.008 1.674.228 5.341.941 3.804.444 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζ 94.300 91.090 829.298 788.559 

'0812' 
Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε 
άρμη, θειωμένο νερό ή σε ν 459.777 333.051 403.969 232.068 

'0813' 
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 
οξυφοίνικα και άλλοι καρποί κα 427.812 224.600 21.652 40.171 

'0814' 
Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
καρπούζια, νωπές, κατεψυγμένες, σ 4.059 926 0 0 

'0901' 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες 
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που  48.397.669 5.589.293 75.305 32.293 
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'0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 231.968 109.558 5.333 400 

'0904' 
Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους 
Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμέ 241.887 30.347 0 0 

'0905' Βανίλια 2.587 370 0 0 
'0906' Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου 32.850 5.728 367 37 
'0907' Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) 49.530 4.653 0 0 

'0908' 
Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και 
καρδαμώμων 343.813 24.710 200 10 

'0909' 
Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, 
κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινο 36.468 7.785 0 0 

'0910' 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα 
μπαχαρικά (εκτός από πιπέρ 75.645 13.921 135.789 59 

'1001' Σιτάρι και σμιγάδι 1.795.621 4.175.451 37.623.533 
145.059.22

8 
'1002' Σίκαλη 2.546 5.010 0 0 
'1003' Κριθάρι 36.184 57.628 0 0 
'1004' Βρώμη 1.064.725 5.998.940 0 0 
'1005' Καλαμπόκι 11.566.809 2.860.137 8.433.996 35.631.433 
'1006' Ρύζι 7.297.073 9.232.580 1.120.638 2.421.868 
'1007' Σόργο σε κόκκους 67.053 47.248 0 0 

'1008' 
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί, κεχρί το μακρό και άλλα 
δημητριακά (εκτός από σιτάρι και  21.009 11.924 0 0 

'1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 1.169.875 1.914.825 970.787 3.878.350 
'1102' Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 460.552 375.160 45.739 8.071 

'1103' 
Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από 
δημητριακά 896.982 2.959.441 264.599 1.054.180 

'1104' 
Σπόροι δημητριακών, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με μερική απόξεση του 
περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξ 43.581 33.036 0 0 

'1105' 
Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) από π 108.783 99.242 0 0 

'1106' 
Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από μπιζέλια, φασόλια, φακές και από τα άλλα 
ξερά όσπρια της κλάσης 0713 15.023 9.270 0 0 
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'1107' Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 99.099 93.171 0 0 
'1108' Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 1.511.006 2.753.847 0 0 
'1109' Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 1.950.686 2.163.583 0 0 
'1201' Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 139.877 139.899 39.146 34.550 

'1202' 
Αράπικα φυστίκια, όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και 
χωρίς κέλυφος ή σπασμένα 176 20 0 0 

'1203' Κοπρά 10.411 42.400 0 0 
'1204' Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα 3.978 5.850 0 0 
'1205' Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα 8.902 6.113 0 0 
'1206' Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα 149.420 21.592 6.448.314 28.322.395 

'1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους 
καρπούς με κέλυφος, ελιές, κου 149.566 162.625 26.087.747 90.296.181 

'1208' 
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι 
σιναπιού μουστάρδα) 981.176 2.212.675 10.933 2.159 

'1209' 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό 
καλαμπόκι, καφέ, τσάϊ, ματέ και μπ 6.839.460 3.425.858 668.641 1.262.896 

'1211' 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατ 42.092 5.662 17.336 830 

'1212' 
Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξερ 67.940 38.575 453.310 461.600 

'1214' 
Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες 
κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luze 275.086 1.274.396 12.080 1 

'1301' 
Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και 
άλλες ελαιορητίνες 66.133 24.854 58.323 516 

'1302' 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές 
ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη 2.213.877 217.907 211.059 280.581 

'1401' 
Μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, 
στελέχη δημητριακών καθαρ 221.137 145.477 0 0 

'1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 49.442 18.036 50.181 47.786 

'1502' 
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών (εκτός απο στεατίνη, λάδι με την 
ονομασία saindoux, ελαιοστε 60.591 79.944 4.287 246 
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'1504' 
Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημ 9.200 1.200 57.484 3.884 

'1506' 
Λίπη και λάδια ζωϊκά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
χημικώς μη μετασχηματισμένα  0 0 102.295 208.950 

'1507' 
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 3.496.614 3.801.639 0 0 

'1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με 
τη χρήση μηχανικών ή φυσικώ 4.933.782 2.312.906 

326.099.55
8 

118.792.61
5 

'1510' 
Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές και με 
μεθόδους άλλες από αυτές π 2.821.787 1.670.242 9.344.259 7.080.292 

'1511' 
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 422.611 382.936 44.485 57.300 

'1512' 
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη  6.663.222 10.011.051 47.971 82.200 

'1513' 
Λάδια κοκοφοίνικα λάδι κοπρά, λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή 
babassu και τα κλάσματά τους, έστω 975.541 919.292 0 0 

'1514' 
Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά χημι 71.400 94.550 0 0 

'1515' 
Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και τα 
κλάσματά τους, σταθερά,έσ 11.934.606 12.421.011 7.013 227 

'1516' 
Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, μερικώς 
ή ολικώς υδρογονωμένα, διεσ 1.989.692 1.503.216 5.317.524 4.826.361 

'1517' 
Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια 
ζωϊκά ή φυτικά ή από τα βρώσιμα κλά 1.978.226 1.633.320 100.271 101.830 

'1518' 
Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, θερμικά 
επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψ 31.826 25.519 0 0 

'1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 0 0 1.201.586 3.125.740 

'1521' 
Κεριά φυτικά, κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος 
κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή  50.319 30.099 0 0 

'1601' 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβ 5.336.030 1.562.481 30.161 7.836 
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'1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 
αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια  11.067.237 3.727.348 436.450 88.143 

'1603' 
Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή 
άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 2.377 530 0 0 

'1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται 18.502.472 2.836.583 557.174 88.011 

'1605' 
Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 512.348 62.938 18.433 3.923 

'1701' 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 
στερεή κατάσταση 6.275.072 7.893.102 1.460.139 1.977.025 

'1702' 
Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς 5.904.041 11.233.828 1.636 780 

'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 3.153.806 1.040.107 2.216.564 931.834 

'1801' Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα 2.998 328 0 0 
'1803' Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη 67.529 14.544 0 0 
'1804' Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 188.034 47.761 0 0 
'1805' Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 325.980 120.955 0 0 
'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 21.160.281 4.305.338 1.345.616 325.718 

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 1.109.986 592.535 782.319 368.768 

'1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες 
ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμέν 13.872.034 9.536.885 14.428.828 16.392.014 

'1904' 
Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή 
προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμ 3.303.140 2.129.904 1.228 187 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 18.502.821 6.030.912 4.124.226 1.659.266 

'2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικ 146.580 107.588 2.741.659 1.525.750 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 7.352.076 10.910.784 2.244.314 3.399.865 

'2003' 
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό 
οξύ 135.577 20.266 1.020 765 
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'2004' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη κα 211.376 138.152 1.379 285 

'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 
(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 2.010.605 1.677.066 21.627.448 12.354.377 

'2006' 
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, 
ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή  363.601 116.933 267.817 141.198 

'2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσι 1.607.005 370.335 727.873 1.022.955 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 2.710.652 1.407.300 11.687.503 11.637.551 

'2009' 
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 9.591.023 8.903.826 1.862.008 2.545.777 

'2101' 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 
παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντ 3.419.943 882.000 235 1 

'2102' 
Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί. 
Σκόνες για το φούσκωμα της ζ 6.889.685 7.971.137 794.607 809.925 

'2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι απ 4.590.851 3.063.848 64.011 13.802 

'2104' 
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασ 1.301.275 563.163 50.554 18.044 

'2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 6.016.965 2.337.833 362.364 91.520 
'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 19.554.242 9.259.015 2.592.267 922.833 

'2201' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά 
και τα αεριούχα νερά, χωρίς π 353.337 1.376.343 0 0 

'2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γ 1.826.138 2.397.120 1.527.228 5.735.428 

'2203' Μπίρα από βύνη 727.281 548.161 50.591 37.906 

'2204' 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος  10.355.841 6.845.898 667.002 821.793 

'2205' 
Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη 
βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών 1.685.224 412.196 35 3 
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'2206' 
Μηλίτης, απίτης, υδρόμελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση. 
Μείγματα ποτών που προέρχονται α 24.745 11.802 0 0 

'2207' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% 
vol. Αιθυλική αλκοόλη και αποσ 2.360.807 1.644.078 0 0 

'2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 13.903.901 3.846.784 82.033 35.058 

'2209' 
Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών 
που λαμβάνονται από οξικό οξύ 1.473.061 636.654 9.795.676 31.480.356 

'2301' 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοε 1.844.854 3.881.115 844.413 2.487.505 

'2302' 
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων, από το κοσκίνισμα, το 19.696 44.250 0 0 

'2303' 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, 
υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απο 5.117.142 6.593.841 0 0 

'2304' 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα 
με μορφή σβόλων, από την εξαγωγ 1.170.169 2.338.027 0 0 

'2306' 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα 
με μορφή σβόλων, από την εξαγωγ 8.580 464 1.013.214 2.753.313 

'2307' Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη 0 0 156.978 661.633 

'2308' 
Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και άλλες 
φυτικές ύλες, φυτικά απορρίμ 2.237.777 3.202.255 12.823 85.490 

'2309' 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 
ζώων 49.156.344 48.463.174 257.682 295.267 

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 
καπνού 4.103.107 1.266.954 168.163 41.185 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 244.737 6.568 7.143 97 

'2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς 
και ομογενοποιημένα ή ανασχηματ 751.273 61.857 1.334 24 

'2501' 
Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, 
και χλωριούχο νάτριο καθαρ 616.046 8.365.975 2 1.050 

'2502' Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 1.000 2.000 0 0 
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'2503' 
Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με 
κατακρήμνιση και το κολλοειδές) 836.788 9.379.373 0 0 

'2504' Γραφίτης φυσικός 315.294 27.831 0 0 

'2505' 
Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη (εκτός από χρυσούχο και 
πλατινούχο άμμο, άμμο ζιρκον 21.900 91.562 131 480 

'2506' 
Χαλαζίας (εκτός από άμμο χαλαζιακή). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά 
κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με  80.327 37.253 0 0 

'2507' Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες 62.111 286.880 0 0 

'2508' 
Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. 
Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται  288.464 810.217 471.628 8.498.960 

'2509' Κιμωλία 120 2 110.799 1.137.850 

'2511' 
Θειικό βάριο φυσικό βαριτίνη. Ανθρακικό βάριο φυσικό βιθερίτης, έστω και 
πυρωμένο (εκτός από οξείδιο 1.692 3.600 0 0 

'2512' 
Σκόνες από απολιθώματα, πυριτικές, π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη και 
διατομίτης, και άλλες ανάλογες  18.588 29.477 0 0 

'2513' 
Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες 
φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και 4.879 1.519 277.821 1.708.178 

'2514' 
Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι 
ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλ 10.863 13.200 473.951 3.026.675 

'2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για 
πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενι 359.055 618.640 2.055.844 4.455.833 

'2516' 
Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή 
χτίσιμο, έστω και χοντρικά  135.943 469.195 803.024 5.792.594 

'2517' 
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκ 12.734 1.255 153.365 1.540.902 

'2518' 
Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, έστω και 
χοντροθρυμματισμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργ 156.675 276.146 0 0 

'2519' 
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη 
με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμέ 10.897 6.930 6.629.385 27.637.638 

'2520' 
Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος 
με μικρές ποσότητες ουσιών με 3.548 26.096 0 0 
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'2522' 
Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός 
(εκτός από καθαρό οξείδιο και υδρο 67.004 168.360 0 0 

'2523' 
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη, με την ονομασία cli 1.229.201 21.049.251 7.345.492 

166.943.00
0 

'2525' 
Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος 
σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια  667 2 0 0 

'2526' 
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με 
πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκου 94.513 73.956 85.613 263.300 

'2529' Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυροδάμας 64.616 172.488 0 0 
'2530' Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 754.323 16.597.658 1.192.908 14.348.610 

'2601' 
Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπ 82.649 1.243 0 0 

'2603' Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα από αυτά 118.215 30.000 0 0 
'2604' Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 0 0 1.872 24 
'2606' Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 50.256 1.340.010 266.285 4.750.000 
'2608' Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 62.150 11.371 11.281.051 26.940.000 
'2610' Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 2.149 2.000 0 0 
'2616' Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα από αυτά 650 100 0 0 

'2618' 
Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης άμμος υψικαμίνων, που 
προέρχονται από την κατεργασία σι 0 0 110.757 621.780 

'2620' 
Τέφρες και υπολείμματα, που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων (εκτός 
από εκείνα που προέρχονται α 429.652 891.483 250.344 2.978.940 

'2621' 
Σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια 
(εκτός από σκουριές, στις ο 386.342 

132.289.43
5 36.106 206.320 

'2701' 
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που 
παίρνονται από το λιθάνθρακα 14.438.482 

173.797.09
8 0 0 

'2703' 
Τύρφη, στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, 
έστω και συσσωματωμένη 48.423 103.281 0 0 

'2704' 
Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, 
έστω και συσσωματωμένοι. Ανθρα 472.864 1.978.665 0 0 

'2707' 
Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή 
θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρ 20.609 5.634 0 0 
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'2709' 
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο πετρέλαιο) 0 0 48.446.639 92.965.237 

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

167.591.34
2 

234.893.52
7 

522.253.61
4 

793.002.40
5 

'2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 17.952 4.442 22.963 3.671 

'2712' 
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, 
οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί  158.824 86.137 54.836 69.942 

'2713' 
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 
υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή 5.842.554 13.847.731 0 0 

'2714' 
Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και 
πετρώματα ασφαλτούχα 2.728 2.650 0 0 

'2715' 
Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs και άλλα μείγματα ασφαλτικά με βάση τη 
φυσική άσφαλτο εν γένει, την  69.019 23.641 1.696 713 

'2716' Ηλεκτρική ενέργεια 5.445.001 69 60.379.305 83 
'2801' Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο 357 1 0 0 
'2802' Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές 450 1.000 0 0 
'2803' Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα, π.δ.κ.α. 30.583 14.771 0 0 
'2804' Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά 629.087 337.672 0 0 

'2805' 
Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και 
ύττριο, έστω και αναμειγμένα  279 25 0 0 

'2806' Χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ. Χλωριοθειικό οξύ 1.972 698 0 0 
'2807' Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον 608.564 8.902.859 0 0 
'2808' Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 621 47 0 0 
'2809' Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα 708 504 0 0 
'2810' Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα 1.800 200 0 0 

'2811' 
Οξέα, ανόργανα και ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών 
στοιχείων (εκτός από χλωριούχο υδ 199.577 219.058 19.966 24.200 

'2812' Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων 31 2 0 0 
'2814' Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 24.627 88.417 0 0 

'2815' 
Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα. Υδροξείδιο του καλίου καυστική 
ποτάσα. Υπεροξείδια του νατρίου 54.137 63.065 0 0 
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'2816' 
Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και 
υπεροξείδια του στροντίου ή του βα 204 27 0 0 

'2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 49.740 17.586 1.361.106 1.029.000 

'2818' 
Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. 
Υδροξείδιο του αργιλίου 146.208 119.056 23.453.198 93.517.741 

'2819' Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου 2.415 700 0 0 
'2820' Οξείδια του μαγγανίου 828 500 0 0 

'2821' 
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε ενωμένο σίδηρο >=  63.082 26.362 0 0 

'2823' Οξείδια του τιτανίου 23.808 7.308 0 0 

'2825' 
Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Ανόργανες βάσεις 
και οξείδια, υδροξείδια και υ 187.802 27.878 0 0 

'2826' 
Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του 
φθορίου 1.501.805 1.109.654 0 0 

'2827' 
Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και 
οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 267.511 166.103 0 0 

'2828' 
Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. 
Υποβρωμιώδη 1.205.709 4.354.064 0 0 

'2829' 
Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και 
υπεριωδικά 54.221 28.083 0 0 

'2830' Θειούχα. Πολυθειούχα 267.512 198.000 0 0 
'2831' Διθειώδη και όξινα θειώδη 30.565 20.780 0 0 
'2832' Θειώδη. Θειοθειικά 290.460 374.167 0 0 
'2833' Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά 935.358 1.202.904 0 0 

'2835' 
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και 
πολυφωσφορικά 136.237 190.629 0 0 

'2836' 
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου του 
εμπορίου που περιέχει καρβαμιδ 255.149 1.828.795 64.200 248.950 

'2837' Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα 16.865 4.044 0 0 
'2839' Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου 19.596 14.177 0 0 
'2840' Βορικά. Υπεροξοβορικά υπερβορικά 8.478 6.013 0 0 
'2841' Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων 33.388 4.796 0 0 
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'2842' 
Άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (εκτός από των 
οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών, καθώς και 671.023 1.603.054 0 0 

'2843' 
Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές 
πολυτίμων μετάλλων, καθορισμέ 158.291 2.751 0 0 

'2844' 
Στοιχεία και ισότοπα, χημικά, ραδιενεργά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
χημικά στοιχεία και ισότο 97.370 1.944 0 0 

'2846' 
Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του 
υττρίου ή του σκανδίου ή των μει 21.617 8.514 0 0 

'2847' Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ) 7.322 4.702 0 0 
'2849' Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 163 481 0 0 
'2852' Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα. 4.361 1.320 0 0 
'2853' Άλλες ανόργανες ενώσεις 6.883 4.770 167 5 
'2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 29.819.275 29.344.602 0 0 
'2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 50.631 13.200 11.503 11.200 
'2903' Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων 722.222 513.390 2.184 24 

'2904' 
Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των 
υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα 533.666 392.065 0 0 

'2905' 
Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 1.240.186 893.169 352 1.469 

'2906' 
Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 35.612 6.568 0 0 

'2907' Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες 11.632 2.115 6.875 250 

'2908' 
Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των 
φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών 964 200 0 0 

'2909' 
Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, 
υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξ 565.465 133.473 7.045 3.815 

'2910' 
Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή 
δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σ 3.165 840 0 0 

'2912' 
Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή 
κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδ 31.595 13.909 590 50 

'2914' 
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και 
τα αλογονωμένα, σουλφονωμέν 123.852 99.461 538 128 
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'2915' 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα τους 1.053.479 609.937 0 0 

'2916' 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά 
κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδ 784.082 210.024 0 0 

'2917' 
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σο 794.043 502.679 0 0 

'2918' 
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες 
και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υ 1.208.510 344.255 165 50 

'2919' 
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμ 4.143 675 0 0 

'2920' 
Εστέρες των ανοργάνων οξέων και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 246.652 76.684 0 0 

'2921' Ενώσεις με αμινική ομάδα 27.334 4.743 255 40 
'2922' Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες 11.660.915 77.995 112.221 2.837 

'2923' 
Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα 
φωσφοροαμινολιπίδια 908.110 149.430 47.173 99.040 

'2924' 
Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του 
ανθρακικού οξέος 335.243 77.393 4.400 10 

'2925' 
Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα, στις οποίες περιλαμβάνονται και η 
ζαχαρίνη και τα άλατά της, ή με ι 68.312 894 0 0 

'2926' Ενώσεις με νιτριλική ομάδα 68.082 2.819 0 0 
'2927' Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές 146.733 44.433 0 0 
'2928' Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης 101.449 31.160 0 0 

'2929' 
Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες (εκτός από ενώσεις με αμινική ομάδα, 
αμινοενώσεις με οξυγονούχες ο 397.365 263.841 1.809 753 

'2930' Θειοενώσεις οργανικές 923.350 35.733 0 0 

'2931' 
Αμιγείς οργανικές-ανόργανες ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, 
π.δ.κ.α. 253.377 141.466 0 0 

'2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομοα οξυγόνου 2.288.223 68.750 158 2 
'2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(ετεοάτομα) αζώτου 690.319 93.716 27.558 16.605 

'2934' 
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από 
ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(ετεο 13.688.215 9.572 0 0 



 

 xxxvi 

'2935' Σουλφοναμίδες 198.710 2.583 0 0 

'2936' 
Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και τα φ 4.239.287 135.163 440 25 

'2937' 
Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. 812.807 939 111.584 1.278 

'2938' 
Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι 
αιθέρες τους, οι εστέρες τους 170.896 1.334 589.309 180.330 

'2939' 
Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι 
αιθέρες τους, οι εστέρες τους 230.371 100 0 0 

'2940' 
Ζάχαρα χημικώς καθαρά (εκτός από ζαχαρόζη, λακτόζη, μαλτόζη, γλυκόζη 
και φρουκτόζη οπωροζάχαρο). Αιθ 592.138 350.746 18.240 10.000 

'2941' Αντιβιοτικά 1.968.345 14.481 0 0 
'2942' Αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, π.δ.κ.α. 2.332.213 13.565 956 7 

'3001' 
Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. 
Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων ο 960 2 0 0 

'3002' 
Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντι 13.509.240 65.783 0 0 

'3003' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 5.042.007 192.742 164.659 2.853 

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

157.813.37
4 2.144.717 78.131.894 1.004.421 

'3005' 
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί, 
εμποτισμένα ή καλυμμέν 2.074.087 250.995 1.699.238 272.416 

'3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις 
διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 2.600.291 72.099 473.440 15.358 

'3101' 
Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους 
ή χημικώς επεξεργασμένα και  1.191.936 827.245 23.018 865 

'3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 12.328.316 43.876.745 4.426.057 23.841.000 

'3104' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 114.254 96.584 0 0 
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'3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα 34.968.221 99.204.711 4.216.630 11.015.136 

'3201' 
Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, 
εστέρες και άλλα παράγωγά  64.845 3.892 0 0 

'3202' 
Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. 
Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περ 81.930 52.476 0 0 

'3203' 
Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και τα βαφικά εκχυλίσματα (ε 389.872 57.043 26.756 5.679 

'3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπω 1.560.119 420.764 867.144 336.839 

'3205' 
Χρωστικές λάκες (εκτός από λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, καθώς και 
εκτός από βερνίκια). Παρασκευάσ 436.454 185.894 0 0 

'3206' 
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού. 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησι 6.656.114 3.675.465 157.728 202.175 

'3207' 
Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις 
που υαλοποιούνται, επιχρίσματα  950.856 478.748 0 0 

'3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 17.253.242 4.796.800 797.730 206.463 

'3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 5.415.026 1.380.320 117.106 38.314 

'3210' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (εκτός από αυτά με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολ 157.156 39.308 0 0 

'3211' Ξηραντικά παρασκευασμένα 610 271 27.991 11.220 

'3212' 
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες 
και νιφάδες, διασκορπισμένα  2.430.476 237.068 8.579 520 

'3213' 
Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των 
επιγραφών, την αλλαγή των απ 517.372 119.314 9.260 2.288 

'3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα 
που χρησιμοποιούνται στο χρω 1.491.063 2.514.079 436.353 394.779 

'3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω 
και συμπυκνωμένα ή σε στερεές 10.824.646 1.759.249 266.476 5.012 
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'3301' 
Αιθέρια έλαια, αποτερπενωμένα ή μη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα 
με την ονομασία πηγμένα ή α 451.917 32.866 69.211 704 

'3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλκοολούχα διαλύματα, με βάση  1.505.112 1.619.036 57.875 2.567 

'3303' 
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και 
αποσμητικά σώματος, καθώς κ 4.669.364 139.481 2.243 240 

'3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη 9.624.759 749.190 5.948.954 1.058.863 

'3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 13.756.499 3.959.680 707.168 361.470 

'3306' 
Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι σκόνες 3.194.583 735.485 327.880 4.746 

'3307' 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το 
ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρα 14.478.493 6.737.295 5.224.576 3.298.625 

'3401' 
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοπ 4.593.635 2.597.423 3.187.271 1.493.131 

'3402' 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επι 63.030.694 64.207.093 21.599.370 40.555.947 

'3403' 
Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, 
τα παρασκευάσματα για την απε 1.719.466 736.260 1.391 225 

'3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 1.714.884 860.497 8.326 1.925 

'3405' 
Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, 
στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέτα 2.876.809 2.857.498 139 1 

'3406' Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 3.636.792 2.071.368 60.696 3.514 

'3407' 
Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που 
παρουσιάζονται για τη διασκέδαση 227.895 119.042 23.993 3.180 

'3501' 
Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε 
νης (εκτός από εκείνες που είν 43.104 17.635 0 0 

'3502' 
Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή 
περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτ 525.229 110.429 0 0 

'3503' 
Ζελατίνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε 
φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή  823.294 146.314 0 0 
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'3504' 
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά 
τους, π.δ.κ.α. Σκόνη δέρματος, 97.643 48.383 933.144 126.400 

'3505' 
Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, π.χ. τα 
προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλ 1.501.737 1.654.014 0 0 

'3506' 
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε 
είδους που προορίζονται για να χ 4.569.089 2.515.930 74.992 25.817 

'3507' Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, π.δ.κ.α. 255.317 34.187 8.354 266 
'3601' Προωθητικές πυρίτιδες 353.344 24.992 4.260 300 

'3603' 
Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια, απλοί πυροκροτητές, 
είδη ανάφλεξης, ηλεκτρικοί πυρ 11.053 2.823 0 0 

'3604' 
Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό 
των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμ 4.726 210 0 0 

'3606' 
Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Μεταλδεϋδη, 
εξαμεθυλενοτετραμίνη και παρόμοι 62.835 30.595 25.264 6.001 

'3701' 
Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που 
δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρ 91.707 13.745 113.825 4.197 

'3702' 
Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, 
σε κυλίνδρους, από άλλες ύλε 1.513 17 0 0 

'3703' 
Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν 
έχουν εκτεθεί στο φως 670.665 60.226 50.658 8.276 

'3704' 
Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν 
εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν 165.454 22.449 0 0 

'3705' 
Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν 
εμφανιστεί (εκτός από εκείνες  6.027 13 0 0 

'3706' 
Κινηματογραφικές ταινίες που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, 
με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μ 156.587 3.424 0 0 

'3707' 
Παρασκευάσματα χημικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός από 
βερνίκια, κόλλες, συγκολλητικά  515.151 298.207 16.967 4.888 

'3801' 
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα 
με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθ 59.996 21.902 0 0 

'3802' 
Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. 
Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οπ 298.157 198.932 5.503.390 77.100.165 



 

 xl 

'3804' 
Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και 
συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες 173.930 370.740 0 0 

'3805' 
Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που 
προκύπτει κατά την κατεργασία  7.829 7.001 0 0 

'3806' 
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο 
κολοφωνίου και έλαια κολοφωνί 4.091 1.025 2.108.779 1.146.860 

'3807' 
Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη 
ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυτικές 130 216 0 0 

'3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθμιστικά της  13.660.970 3.590.941 3.355.753 116.330 

'3809' 
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα π 2.219.863 1.975.819 17.620 1.401 

'3810' 
Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. 
Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσε 491.976 287.973 3.135 1.100 

'3811' 
Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης 
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους τ 3.562.968 1.320.233 0 0 

'3812' 
Παρασκευάσματα με την ονομασία επιταχυντές βουλκανισμού. Σύνθετα 
προϊόντα για την πλαστικοποίηση του 2.347.248 278.601 7.571 22 

'3813' 
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες 
και βόμβες (εκτός από γεμισμ 142.465 104.874 410 60 

'3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για 
την αφαίρεση των χρωμάτων επί 1.221.963 598.472 7.212 4.315 

'3815' 
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά 
παρασκευάσματα, π.δ.κ.α. (εκτός από παρ 4.196.342 2.966.035 0 0 

'3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις 
(εκτός από παρασκευάσματα με βάση 671.637 1.148.120 100.575 317.453 

'3817' 
Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, που 
παρασκευάζονται με αλκυλίωση του βε 2.869.044 1.887.280 0 0 

'3818' 
Στοιχεία χημικά και χημικές ενώσεις, ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους 
στην ηλεκτρονική, με μορφή 71.257 1.200 0 0 

'3819' 
Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές 
μεταδόσεις κίνησης, που δεν περ 215.691 136.128 0 0 
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'3820' 
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση 
του πάγου (εκτός από παρασκευασμ 266.454 175.976 0 0 

'3821' 
Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, ιδιαίτερα 
παρασκευασμένα 294.431 9.365 0 0 

'3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αν 9.806.580 245.560 9.883 26 

'3823' 
Βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από εξευγενισμό. 
Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες. 635.335 490.571 304.905 171.390 

'3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά 
προϊόντα και παρασκευάσματα των χημ 15.260.914 15.538.799 302.029 37.808 

'3825' 
Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 5.251 2.345 0 0 

'3826' 
 

2.318.610 2.249.742 0 0 
'3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 75.068.305 57.125.137 2.260.412 1.734.479 
'3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 6.829.463 5.139.727 16.966.413 14.609.871 
'3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 2.129.678 1.334.241 9.779.032 6.046.647 

'3904' 
Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 3.993.644 2.756.385 15.303 22.534 

'3905' 
Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές 
μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυ 2.802.510 2.322.947 0 0 

'3906' Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές 6.333.008 4.057.218 51.515 6.909 

'3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίν 31.435.440 20.957.743 5.088.507 2.621.419 

'3908' Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές 1.570.657 830.976 54.125 22.500 
'3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 7.998.913 3.463.386 1.572.017 635.492 
'3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 374.448 102.270 105.213 16.643 

'3911' 
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, 
πολυσουλφόνες και άλλα πολυμ 859.837 251.592 30.839 11.746 

'3912' Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές μορφές 1.592.363 359.088 151.748 10.900 

'3913' 
Πολυμερή φυσικά, π.χ. αλγινικό οξύ, και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα, 
π.χ. σκληρυμένες πρωτεϊνες, χ 974.004 78.679 83.993 57.080 
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'3914' 
Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 3913, σε 
αρχικές μορφές 25.953 6.118 0 0 

'3915' Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες 704.138 1.227.565 1.154.898 1.591.075 

'3916' 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι > 1 mm (μονόινα), χοντρά 2.393.022 621.556 52.574 9.964 

'3917' 
Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από 
πλαστικές ύλες 10.654.084 3.924.323 444.317 103.411 

'3918' 
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε 
κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή  783.741 104.004 2.331 278 

'3919' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, 
αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλ 8.569.422 2.653.591 1.338.554 446.514 

'3920' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε 46.957.511 19.829.920 8.666.204 4.635.721 

'3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, 
ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις 9.884.948 2.463.908 4.063.765 1.468.280 

'3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα 
καθίσματα και τα καλύμματά  2.595.171 510.814 966.427 20.475 

'3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις κλει 23.071.582 8.906.734 8.950.864 3.597.253 

'3924' 
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και 
καλλωπισμού, από πλαστικές ύ 7.764.287 1.866.991 4.059.118 881.957 

'3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 6.764.007 1.653.306 2.258.201 928.560 

'3926' 
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 
έως 3914, π.δ.κ.α. 15.684.352 3.931.913 1.809.545 611.843 

'4001' 
Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες 
φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές 65.397 44.396 531.413 241.920 

'4002' 
Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε 
αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φ 2.103.101 1.119.021 60 2 

'4003' Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 657 76 0 0 

'4004' 
Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω 
και σε σκόνη ή σε κόκκους 28.402 26.500 0 0 
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'4005' 
Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, 
φύλλα ή ταινίες (εκτός από μ 1.142.632 505.854 7.357 8.204 

'4006' 
Ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής και άλλες μορφές από μη 
βουλκανισμένο καουτσούκ, έστω και  376.834 32.098 4.353 497 

'4007' 
Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ (εκτός από απλά γυμνά 
νήματα των οποίων η διάσταση τη 18.760 2.103 10.739 3.409 

'4008' 
Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από 
καουτσούκ μη σκληρυμένο 1.997.142 611.099 850 52 

'4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και 
εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σ 2.474.824 628.072 91 11 

'4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 776.528 69.644 699.227 191.002 
'4011' Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 6.898.420 1.330.821 216.045 79.434 

'4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 
συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με 1.585.460 538.014 466.714 440.501 

'4013' Αεροθάλαμοι από καουτσούκ 3.998 555 0 0 

'4014' 
Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), 
από καουτσούκ μη σκληρυμένο, 524.846 18.524 3.385 305 

'4015' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
γάντια, από καουτσούκ μη σκληρ 435.414 55.385 0 0 

'4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 1.168.819 108.724 129.395 37.608 

'4017' 
Καουτσούκ σκληρυμένο π.χ. εβονίτης σε κάθε μορφή, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θ 250.942 115.915 0 0 

'4101' 
Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων νωπά ή αλατισμένα, 
αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με ά 170.777 16.624 512.003 260.188 

'4102' 
Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, 
διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα δια 129.566 23.869 410.618 90.815 

'4103' 
Δέρματα ακατέργαστα νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με 
ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλ 5.350 257 222.527 84.235 

'4104' 
Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, 
παρασκευασμένα (εκτός από δέρματα κ 267.000 34.810 0 0 

'4105' 
Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα (εκτός από 
δέρματα κατεργασμένα με λάδι, δέρματα β 53.900 2.951 897.028 40.750 
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'4106' 
Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα (εκτός από δέρματα 
κατεργασμένα με λάδι, δέρματα βερν 23.701 57 880 5 

'4107' 
Δέρματα αποτριχωμένα χοιροειδών, ερπετών και άλλων ζώων, 
παρασκευασμένα, και δέρματα άτριχων ή άμαλλ 7.834.285 442.642 83.865 4.566 

'4112' 
Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και 
δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, α 171.926 5.571 7.750 1.400 

'4113' 
Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και 
δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, α 461.789 25.202 2.303.662 122.707 

'4114' 
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το 
συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). Δέρμ 364.141 18.781 94.386 4.710 

'4115' 
Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω κα 182.940 56.250 6.399 163 

'4201' 
Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λο 495.184 104.870 0 0 

'4202' 
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού κ 18.687.710 834.022 3.274.949 228.458 

'4203' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύ 5.254.059 277.073 437.125 80.485 

'4205' 
Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από είδη 
σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού γι 124.792 4.059 887.730 16.758 

'4301' 
Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, 
ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια πο 4.539.878 32.370 16.528.188 24.150 

'4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλ 43.104.706 79.413 11.704.314 25.153 

'4303' 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα (εκτός 
από γάντια που φέρουν ταυτόχρ 3.830.094 24.609 3.820.022 8.992 

'4304' 
Γουνοδέρματα τεχνητά (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα τεχνητά 
γουνοδέρματα και δέρμα, υποδήμα 65.734 2.382 13.233 455 

'4401' 
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με 
παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια  215.560 575.976 991.204 5.408.777 

'4402' 
Ξυλοκάρβουνα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή 
καρύδια, έστω και συσσωματωμένα 7.558 4.647 1.853 550 
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'4403' 
Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο 
σομφός ή ορθογωνισμένη (εκτός α 28.905 66.288 0 0 

'4404' 
Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα, σχιστά στηρίγματα φυτών, 
πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι κα 7.265 5.103 28.293 15.130 

'4405' 
Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο εννοούμενο ως σκόνη του ξύλου, η 
οποία περνάει, με φύρα <= 8%, απ 92.716 200.560 0 0 

'4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λει 659.580 976.441 0 0 

'4408' 
Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά 
(κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολλημέ 524.296 143.135 8.063 1.389 

'4409' 
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για 
παρκέτα, μη συναρμολογημένα με κ 328.641 45.644 9.197 851 

'4410' 
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα 
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες 2.362.151 3.651.354 6.671 5.868 

'4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα ο 1.641.660 3.614.974 86.200 219.910 

'4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα 
επικολλητά απλά και παρόμοια  463.979 311.025 1.787.880 956.117 

'4413' 
Μεταλλωμένη ξυλεία και άλλη ξυλεία με την ονομασία πυκνωμένη, σε 
όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθ 20.590 5.709 0 0 

'4414' 
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
παρόμοια είδη 789.394 342.300 5.856 513 

'4415' 
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας 
από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι 1.268.556 2.611.607 1.599.532 4.575.002 

'4416' 
Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα 
αναγνωρίσιμα μέρη τους, από ξύλο, 31.129 7.016 0 0 

'4417' 
Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί και λαβές για σκούπες ή 
ψήκτρες, από ξύλο, και καλο 194.547 74.587 0 0 

'4418' 
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι κυψελ 3.340.982 1.128.692 38.940 60.365 

'4419' 
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, 
είδη στολισμού, τεχνουργήματα 386.324 294.928 140 110 
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'4420' 
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά 
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες  140.152 38.187 48.843 13.420 

'4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 1.127.364 990.518 29.176 2.888 

'4501' 
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος καθαρισμένος 
μόνο στην επιφάνεια ή αλλιώς καθαρι 131.484 95.921 0 0 

'4502' 
Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς 
τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλά 1.089 699 0 0 

'4503' 
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό (εκτός από κύβους, πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογ 298.466 25.704 0 0 

'4504' 
Φελλός συσσωματωμένος, με ή χωρίς συνδετική ουσία, και τεχνουργήματα 
από συσσωματωμένο φελλό (εκτός  170.795 65.447 0 0 

'4601' 
Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και 
συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, 55.452 8.608 0 0 

'4602' 
Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε 
καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κ 395.984 77.124 19.393 4.760 

'4703' 
Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας (εκτός από 
εκείνους για διάλυση) 7.109.567 13.307.850 0 0 

'4704' Πολτοί χημικοί από ξύλο διθειώδες άλας (εκτός από εκείνους για διάλυση) 110 40 0 0 

'4706' 
Πολτοί από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα και 
κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού ή από 47.739 53.710 0 0 

'4707' 
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός από 
χαροβάμβακα) 241.116 455.805 311.723 1.914.565 

'4801' 
Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 
ή 7β) του κεφαλαίου 48 131.677 169.147 0 0 

'4802' 
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκ 10.525.963 11.832.348 918 33 

'4803' 
Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιμοποιείται για πετσέτες χεριών, 
για πετσέτες και παρόμοι 17.892.859 17.509.241 0 0 

'4804' 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 1.840.827 2.222.698 20.119 9.002 

'4805' 
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα), χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη, σε κυλί 15.587.311 30.462.389 42.344 91.133 
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'4806' 
Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί 
αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), 4.056.092 3.196.313 5.246 2.440 

'4807' 
Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ο 230.989 566.746 0 0 

'4808' 
Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, είτε έχουν συγκολλημένη επικάλυψη είτε 
όχι, ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανά 1.396.379 1.327.464 455.231 657.891 

'4809' 
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και 
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση  44.573 20.193 0 0 

'4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη 
μία ή και στις δύο επιφάνε 16.451.845 21.587.718 7.767.990 14.591.703 

'4811' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, 
επιχρισμένα, εμποτισμένα,  10.479.013 4.164.778 2.232.410 885.532 

'4812' Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις 32.192 7.884 72.807 4.458 

'4813' 
Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε 
σωλήνες 546.853 36.099 313.594 8.683 

'4814' 
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται 
από χαρτί. Χαρτί για στόλισμα υ 54.885 5.858 7.151 397 

'4816' 
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και 
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση  148.180 133.073 29 1 

'4817' 
Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα 
και δελτάρια αλληλογραφίας, απ 427.434 156.368 2.290 92 

'4818' 
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, των τύπων 15.199.619 8.185.752 2.826.486 1.891.144 

'4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπ 13.163.225 9.342.305 773.451 2.392.938 

'4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, 
αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερ 2.309.352 708.896 142.218 68.639 

'4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 3.697.413 702.285 391.626 29.438 

'4822' 
Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί 
ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα 421.360 432.644 612.388 537.338 

'4823' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρ 5.158.348 4.197.606 699.138 110.873 
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'4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός 
από περιοδικές εκδόσεις και 3.181.923 1.566.576 719.326 100.674 

'4902' 
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες 
ή με διαφημίσεις 1.233.188 167.130 20.144 348 

'4903' 
Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή 
χρωματισμό, για παιδιά 624.607 165.511 353.795 15.618 

'4904' Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη 21.715 590 0 0 

'4905' 
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφι 173.391 10.351 453 21 

'4906' 
Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και 
ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπο 7.947 162 0 0 

'4908' Χαλκομανίες κάθε είδους 139.821 10.661 547 23 

'4909' 
Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα 
με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έσ 49.939 2.420 22 1 

'4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαι 26.616 2.246 10.527 1.522 

'4911' 
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 4.253.827 1.539.027 329.801 16.068 

'5003' 
Απορρίμματα από μετάξι στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα 
ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ιν 1.378 10 0 0 

'5006' 
Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας ( 127 7 0 0 

'5007' Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 312.525 7.534 202.639 6.759 
'5101' Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα (εκτός από βαμβάκι) 0 0 14.902 22.190 

'5102' 
Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες 
(εκτός από μαλλί, τρίχες και 6.047 406 0 0 

'5103' 
Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα απ 13.844 656 0 0 

'5105' 
Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα 
στα οποία περιλαμβάνεται κ 11.884 681 0 0 

'5106' 
Νήματα από μαλλί λαναρισμένο (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση) 122.614 8.271 74 4 
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'5107' 
Νήματα από μαλλί χτενισμένο (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση) 181.432 11.966 11.583 651 

'5108' 
Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα (εκτός 
από νήματα από μαλλί και τα συ 8.473 281 0 0 

'5109' 
Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 426.058 41.989 6.317 380 

'5111' 
Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
λαναρισμένες (εκτός από υφάσματα για  385.926 20.396 5.893 328 

'5112' 
Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
χτενισμένες (εκτός από υφάσματα για τε 866.184 20.686 2.337 60 

'5113' 
Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες αλόγου (εκτός από 
υφάσματα για τεχνικές χρήσεις  4.884 511 0 0 

'5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 43.316 2.202 7.233.672 5.024.758 

'5202' 
Απορρίμματα από βαμβάκι στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα 
από νήματα και τα ξεφτίδια 99.207 86.851 552.521 550.621 

'5203' Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο 89.908 20.466 585.160 402.427 

'5204' 
Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 30.243 2.042 1.698.118 206.474 

'5205' 
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτό 826.967 151.605 3.684.754 1.003.464 

'5206' 
Νήματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι (εκτός από 226.502 62.159 19.066 8.743 

'5207' 
Νήματα από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (εκτός από τα 
νήματα ραφής) 167.536 15.722 0 0 

'5208' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 3.541.156 294.888 164.885 6.959 

'5209' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. > 200 g 3.796.426 444.641 696.146 91.171 

'5210' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικ 419.691 34.899 0 0 

'5211' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικ 432.113 31.468 2.449 70 
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'5212' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, άλλα απ 244.647 11.976 1.114 100 

'5301' 
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και 
απορρίμματα από λινάρι στα ο 4.401 1 0 0 

'5302' 
Καννάβι Cannabis sativa L. ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι 
νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμμ 20.719 7.613 0 0 

'5303' 
Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του 
φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγ 119 15 0 0 

'5306' Νήματα από λινάρι 370.917 40.400 5.311 430 

'5307' 
Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμέ 1.950 370 0 0 

'5308' 
Νήματα από φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί (εκτός από νήματα 
από λινάρι, νήματα από γιού 2.441 199 0 0 

'5309' Υφάσματα από λινάρι 426.997 16.656 311 24 

'5310' 
Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το 
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισ 14.955 6.541 1.040 620 

'5311' 
Υφάσματα από φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσματα από νήματα από χαρτί 
(εκτός από υφάσματα από λινάρι 41.873 3.048 0 0 

'5401' 
Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και 
συσκευασμένα για τη λιανική πώλ 266.556 26.418 376.412 44.407 

'5402' 
Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μονόινα συνθετικά με < 67 deci 8.393.945 1.491.003 1.213.281 555.172 

'5403' 
Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μονόινα τεχνητά με < 67 decitex  320.524 46.942 33.348 5.199 

'5404' 
Νήματα μονόινα συνθετικά με >= 67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 176.481 36.133 0 0 

'5405' 
Νήματα μονόινα τεχνητά με >= 67 decitex και των οποίων η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής είν 58.000 21.458 0 0 

'5406' 
Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 75.688 13.176 0 0 

'5407' 
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 4.639.139 436.494 2.332.863 758.129 
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'5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 6 1.051.043 44.835 282.832 8.006 

'5501' 
Δέσμες, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 55, από συνθετικές ίνες 
συνεχείς 17.176 4.430 0 0 

'5502' 
Δέσμες, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 55, από τεχνητές ίνες 
συνεχείς 23.375 5.328 0 0 

'5503' 
Ίνες μη συνεχείς, συνθετικές, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με 
άλλο τρόπο παρασκευασμένε 478.076 114.474 4.203.815 2.611.802 

'5504' 
Ίνες μη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με 
άλλο τρόπο παρασκευασμένες  1.758 225 0 0 

'5505' 
Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα απορρίμματα της κλώσης,  3.064 1.987 5.226 5.859 

'5506' 
Ίνες μη συνεχείς, συνθετικές, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο 
τρόπο παρασκευασμένες γι 9.046 159 0 0 

'5507' 
Ίνες μη συνεχείς, τεχνητές, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο 
τρόπο παρασκευασμένες για  49 4 0 0 

'5508' 
Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και 
συσκευασμένα για τη λιανική  12 1 0 0 

'5509' 
Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και 
νήματα συσκευασμένα για τη λ 2.288.346 478.393 16.456 5.438 

'5510' 
Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και 
νήματα συσκευασμένα για τη λια 1.183.563 265.047 834.525 210.489 

'5511' 
Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση (εκτός από τα 294.039 40.290 0 0 

'5512' 
Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 
85% 1.547.926 121.553 10.351 1.578 

'5513' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  199.962 34.492 0 0 

'5514' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  353.464 39.724 3.083 331 

'5515' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  989.392 107.021 2.117 89 
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'5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 1.162.879 130.822 52.131 19.903 

'5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με 
μήκος <= 5 mm χνούδι από τη 703.785 101.161 312.732 70.369 

'5602' 
Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις, π.δ.κ.α. 938.294 499.814 139 4 

'5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 9.949.036 3.305.122 2.867.181 1.195.317 

'5604' 
Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά, υφαντικά 
νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μο 116.700 26.979 13.500 713 

'5605' 
Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με 
άλλα νήματα από υφαντικές ίν 8.301 590 2.379 32 

'5606' 
Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και 
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54 361.350 31.725 0 0 

'5607' 
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 1.374.251 559.723 156.062 36.015 

'5608' 
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοιν 1.204.238 352.828 2.168.700 836.583 

'5609' 
Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, 
ή από σπάγκους, σχοινιά ή χοντ 56.587 25.644 612 191 

'5701' 
Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του 
στημονιού, έστω και έτοιμοι 149.456 3.336 4.406 64 

'5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, όχι 
φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστ 1.635.533 450.831 13.965 2.259 

'5703' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί 
βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, έσ 382.365 98.248 88.065 23.831 

'5704' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι 693.733 373.852 1.365 72 

'5705' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και 
έτοιμοι (εκτός των υφασμένων και τ 456.266 118.554 125.357 35.007 

'5801' 
Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των 
φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφή 391.715 22.098 2.779 96 

'5802' 
Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής καθώς και φουντωτά 
υφαντουργικά προϊόντα (εκτός των ειδών κορδελο 4.680 413 0 0 
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'5803' 
Υφάσματα με ύφανση γάζας (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 
5806) 67.056 2.444 0 0 

'5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια 
(με το μέτρο), σε ταινίες ή  344.532 35.159 432.082 34.470 

'5806' 
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς 
υφάδι, π.δ.κ.α. 631.744 36.425 67.851 4.420 

'5807' 
Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε 
ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, 847.959 14.804 2.781 747 

'5808' 
Ταινιοπλέγματα από υφαντικές ύλες, σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και 
ανάλογα είδη διακοσμητικά από  232.319 23.580 109.289 1.479 

'5809' 
Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο 
συνδυασμένα με νήματα από υφαντι 456 29 0 0 

'5810' 
Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 583.042 57.067 131.296 2.054 

'5811' 
Υφαντουργικά προϊόντα, με βάττες, σε τόπια (με το μέτρο), που 
αποτελούνται από μια ή περισσότερες στ 13.371 1.170 2.743 115 

'5901' 
Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσ 431.525 110.541 0 0 

'5902' 
Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από 
νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον 28.965 2.849 5.124 35 

'5903' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική 2.609.745 300.083 56.462 1.960 

'5904' 
Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδου που αποτελούνται 
από επίχρισμα ή επικάλυμμα που ε 75.534 39.718 0 0 

'5905' Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 3.217 208 0 0 

'5906' 
Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ (εκτός των φύλλων των υφασμένων 
για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, π 386.954 85.540 5.477 324 

'5907' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, καθώς και υφάσματα 
ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρω 194.586 24.587 0 0 

'5909' 
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και 
εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, 6.824 1.494 0 0 
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'5910' 
Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι 
εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, επ 348.966 47.925 103.760 32.739 

'5911' 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη 
σημείωση 7 του κεφαλαίου 59 1.280.329 110.763 0 0 

'6001' 
Βελούδα και πλούσες (ό. συμπ. και τα υφάσματα με την ονομασία με μακρύ 
τρίχωμα) και υφάσματα βροχιδω 759.676 190.803 6.788 242 

'6002' 
Υφάσματα πλεκτά (εκτός των βελούδων και πλουσών - ό. συμπ. και τα 
υφάσματα με την ονομασία με μακρύ  31.663 7.582 147.594 38.265 

'6003' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 6001 και 6002 47.888 1.854 0 0 

'6004' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά 
βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ε 1.571.602 113.483 145.969 35.562 

'6005' 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σ 567.058 75.112 82.097 3.194 

'6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 3.941.154 277.869 184.209 95.584 

'6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν 
και παρόμοια είδη, πλεκτά,  779.536 143.545 77.240 36.202 

'6102' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν 
και παρόμοια είδη, πλεκτά,  2.380.292 110.934 57.373 5.802 

'6103' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και 4.188.312 1.225.058 278.594 56.315 

'6104' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μα 18.967.654 803.665 3.081.004 142.189 

'6105' 
Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και 
φανελάκια) 6.023.334 434.039 572.851 257.720 

'6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια 
(εκτός από τι-σερτ και φαν 8.085.755 557.312 6.305.625 963.436 

'6107' 
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια ε 2.848.762 82.776 136.647 4.988 

'6108' 
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, 
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες γι 7.690.624 127.296 354.710 11.233 

'6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 21.672.523 810.512 6.810.995 159.199 
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'6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-
πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 24.658.711 2.190.850 683.237 796.021 

'6111' 
Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από 
σκούφους) 5.662.318 246.985 39.873 2.198 

'6112' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, 
κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτ 4.651.077 112.444 255.541 6.558 

'6113' 
Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα, είτε συνδυασμένα με 
καουτσούκ είτε εμποτισμένα, επιχρισ 70.238 14.955 4.655 1.318 

'6114' 
Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., 
από πλεκτά υφάσματα 1.797.775 30.916 42.088 10.648 

'6115' 
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και 
άλλα παρόμοια είδη (ό. συμπ 11.817.248 498.160 78.258 39.328 

'6116' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα 
(μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχιδω 236.354 16.207 8.572 921 

'6117' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και μέρη 
ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του  757.948 36.051 30.515 2.606 

'6201' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για άντρες ή 10.222.903 349.651 219.815 269.176 

'6202' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για γυναίκες 9.621.477 241.135 349.698 39.712 

'6203' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο και παρόμοια  22.086.241 2.578.718 2.376.376 844.037 

'6204' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μ 39.703.523 1.262.157 3.026.832 232.314 

'6205' 
Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
νυχτικά και φανελάκια) 6.069.177 685.360 273.206 508.072 

'6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
των πλεκτών, καθώς και εκτός 18.683.165 727.790 1.482.402 170.316 

'6207' 
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια 
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και 526.465 32.267 72.103 1.036 

'6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες 
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρέ 965.131 27.263 41.854 263 
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'6209' 
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου, για βρέφη (εκτός τω 3.989.620 123.378 282.692 6.611 

'6210' 
Ενδύματα από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με α 1.546.022 65.987 167.206 320 

'6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και 
σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα  4.098.246 283.747 358.829 53.887 

'6212' 
Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες 
και παρόμοια είδη, καθώς και 8.634.247 165.119 546.551 8.917 

'6213' 
Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, με μήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των 
πλεκτών) 25.244 1.030 8.831 1.202 

'6214' 
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός 
των πλεκτών) 2.020.058 48.610 463.102 15.589 

'6215' 
Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές 
ύλες (εκτός των πλεκτών) 763.789 51.759 31.490 16.467 

'6216' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα 
(μονοκόμματα), παντός τύπου υφα 116.182 2.189 63.792 4.450 

'6217' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα και μέρη ενδυμάτων ή 
συμπληρωμάτων του ενδύματος, από υφαντουργικ 573.622 21.646 18.718 6.083 

'6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από 
τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδ 1.101.998 98.983 19.885 2.096 

'6302' 
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός 2.217.131 227.499 437.318 47.633 

'6303' 
Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και 
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύ 1.475.812 213.990 132.799 4.602 

'6304' 
Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
καλύμματα, πανικά κρεβατιού, τραπεζ 514.446 71.651 7.464 1.256 

'6305' 
Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός 
τύπου 219.902 43.303 380.270 156.194 

'6306' 
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα 
(τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη,  201.672 41.904 6.964 2.755 

'6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή 
ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 2.606.236 411.781 10.009 1.116 
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'6308' 
Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, 
έστω και με εξαρτήματα, για την  105.739 7.134 51 4 

'6309' 
Μεταχειρισμένα ενδύματα, συμπληρώματα του ενδύματος, καλύμματα, 
πανικά για οικιακή χρήση και είδη επ 58.396 26.232 0 0 

'6310' 
Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι, 
σχοινιά, χοντρά σχοινιά και είδη που 106.635 28.589 173.187 334.398 

'6401' 
Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος 
από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 2.157.339 503.004 9.390 2.904 

'6402' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός απ 9.265.237 580.937 186.329 14.143 

'6403' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 45.668.310 1.761.498 4.720.772 268.168 

'6404' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη 
ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμέν 7.010.155 315.483 247.469 12.308 

'6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική 
ύλη και το άνω μέρος από συστατικέ 2.994.241 126.925 13.242 806 

'6406' 
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε 
πέλματα, αλλά όχι σε εξωτερικά πέ 1.617.992 224.401 40.357 4.625 

'6504' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με τη 
συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλ 90.433 1.503 725 10 

'6505' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από 
δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργ 901.886 31.828 477.098 22.497 

'6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 1.507.370 59.949 20.186 1.014 

'6507' 
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), 
καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγ 120.558 2.363 0 0 

'6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι 
ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη 1.033.931 195.577 259.532 93.621 

'6602' 
Μπαστούνια, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια, μαστίγια ιππασίας και παρόμοια 
είδη (εκτός από ράβδους-μέτρα 5.716 158 0 0 

'6603' 
Μέρη, εξαρτήματα και συμπληρώματα, όπως εκείνα τα οποία 
αναγνωρίζονται για τις ομπρέλες βροχής ή ηλί 117.665 68.995 0 0 
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'6701' 
Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, 
μέρη από φτερά, πούπουλα και 1.911 64 1.878 56 

'6702' 
Τεχνητά άνθη, τεχνητά φυλλώματα, τεχνητοί καρποί και μέρη αυτών, καθώς 
και είδη από τεχνητά άνθη, τε 203.526 23.134 5.287 4.730 

'6703' 
Τρίχες κεφαλής ανθρώπου διευθετημένες κατά τη φυσική τους φορά, 
λεπτυσμένες, λευκασμένες ή αλλιώς πα 33.603 220 0 0 

'6704' 
Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και παρόμοια είδη, από 
τρίχες κεφαλής ανθρώπου, τρ 578.032 6.827 0 0 

'6801' 
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για 
στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (ε 0 0 4.167 22.894 

'6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 690.092 546.258 3.701.650 3.179.638 

'6803' 
Σχιστόλιθος φυσικός, κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή 
συσσωματωμένο σχιστόλιθο (εκτός απ 450 1.274 73.884 527.310 

'6804' 
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή 
πλαίσια, για το άλεσμα, την αφαίρ 1.865.028 678.726 20.572 1.694 

'6805' 
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, 
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντ 2.159.353 781.568 22.885 2.550 

'6806' 
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια 
ορυκτά μαλλιά. Εκτονωμένος βερμικο 157.523 169.698 4.688.890 6.222.989 

'6807' 
Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα 
πετρελαίου, σκληρόπισσα) 3.939.374 5.815.164 50.015 114.020 

'6808' 
Πλάκες, σανίδες, πλακάκια, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, 
άχυρο ή ροκανίδια, κομματάκια, 16.878 48.500 0 0 

'6809' 
Τεχνουργήματα από γύψο ή από μείγματα με βάση το γύψο (εκτός από 
επιγυψωμένες ταινίες για τη θεραπεί 76.071 247.490 0 0 

'6810' 
Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω 
και οπλισμένα 2.277.871 24.314.495 4.479.247 11.355.216 

'6811' 
Τεχνουργήματα από συνδυασμό αμιάντου-τσιμέντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή 
παρόμοιες ύλες 91.097 223.596 0 0 

'6812' 
Αμίαντος επεξεργασμένος σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση 
τον αμίαντο και το ανθρακικό 3.553 122 0 0 
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'6813' 
Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, 
δακτύλιοι, πέδιλα), για φρένα 8.285 366 2.336 802 

'6814' 
Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, ό. συμπ. 
ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμ 21.869 6.097 0 0 

'6815' 
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη απ 1.061.689 1.312.430 563 3 

'6901' 
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες 
απολιθωμάτων  111.445 197.803 0 0 

'6902' 
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόμοια κεραμευτικά είδη για την 
οικοδομική, πυρίμαχα 252.095 333.780 266.925 169.670 

'6903' 
Αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, πυρίμαχοι 
εγχυτήρες, εμφράγματα 210.997 53.579 0 0 

'6904' 
Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για 
οροφές και δάπεδα, τούβλα 3.191 17.235 0 0 

'6905' 
Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις 
και άλλα κεραμευτικά είδη 51.427 139.609 0 0 

'6907' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές 
ύλες, μη υαλωμένα 6.132.193 10.987.867 40.530 58.970 

'6908' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές 
ύλες, υαλωμένα 23.512.352 62.660.715 16.190 27.746 

'6909' 
Είδη από κεραμευτικές ύλες για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις. Σκάφες, 
φάτνες και παρόμοια δοχεία  41.535 12.305 69.303 267.640 

'6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας 
(μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίου 2.585.789 712.209 606.363 114.975 

'6911' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, 
από πορσελάνη   1.320.621 325.236 47.085 7.612 

'6912' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, 
από κεραμευτικές ύλες  1.099.555 548.340 19.201 3.186 

'6913' 
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, 
π.δ.κ.α. 460.264 314.167 70.008 13.669 

'6914' Τεχνουργήματα από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 142.538 86.443 63.947 82.054 
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'7001' 
Σκόνη από γυαλί και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί, καθώς 
και γυαλί σε μάζα 24.543 4.225 0 0 

'7002' Γυαλί σε σφαιρίδια, ράβδους, βέργες ή σωλήνες, ακατέργαστο 1.217 16 0 0 

'7003' 
Υαλοπίνακες ή είδη καθορισμένης μορφής από χυτευτό ή ελατό γυαλί, είτε 
έχει απορροφητική 83.376 7.058 0 0 

'7004' 
Υαλοπίνακες από ελκυστό ή φυσητό γυαλί, είτε έχουν απορροφητική, 
αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική  176 25 0 0 

'7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από 
γυαλί που είναι λειασμένο 2.485.439 7.989.812 253.792 42.054 

'7006' 
Υαλοπίνακες ή είδη καθορισμένης μορφής από γυαλί, το οποίο είτε έχει 
απορροφητική, αντανακλαστική ή  39.773 2.860 0 0 

'7007' 
Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές 
επιφάνειες επικολλητό γυαλί 2.859.255 3.554.340 0 0 

'7009' 
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι οπισθοσκοπικοί 
καθρέφτες  796.240 344.827 26.537 3.767 

'7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες 
και άλλα δοχεία από γυαλί 12.997.235 18.009.315 8.982.111 20.587.507 

'7011' 
Γυάλινες φύσιγγες και γυάλινοι σωλήνες, ανοιχτοί, και μέρη αυτών, χωρίς 
εξαρτήματα, που προορίζονται 64.707 7.020 0 0 

'7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον 
καλλωπισμό, το γραφείο 7.767.665 4.624.045 178.210 31.708 

'7014' 
Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί, αλλά οπτικώς 
μη κατεργασμένα 27.711 3.063 0 0 

'7015' 
Γυαλιά ωρολογοποιίας και παρόμοια γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά 
ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά 8.347 280 0 0 

'7016' 
Κυβόλιθοι, πλάκες, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από πρεσαριστό ή 
χυτό γυαλί 291.553 122.146 5.987 1.017 

'7017' 
Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και με αριθμητικές ή 
ογκομετρικές ενδείξεις 77.612 8.855 0 0 

'7018' 
Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών, πολύτιμων και 
ημιπολύτιμων λίθων και παρόμοια μικροαντικείμενα 112.322 1.849 1.194 2 

'7019' Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από αυτές 632.150 182.342 152.073 31.410 
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'7020' Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α. 403.889 94.775 262.793 76.842 

'7101' 
Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, είτε είναι κατεργασμένα ή 
διαβαθμισμένα είτε όχι 33.004 198 0 0 

'7102' 
Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα (εκτός από 
πέτρες που δεν είναι δεμένες 147.414 75 53.699 117 

'7103' 
Πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες, 
αλλά όχι σε αρμαθιές 207.597 1.667 2.995 1 

'7104' 
Ημιπολύτιμες και παρόμοιες πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω 
και κατεργασμένες 15.177 3.049 0 0 

'7105' Σκόνες από πολύτιμες, ημιπολύτιμες και συνθετικές πολύτιμες πέτρες 7.145 1.003 0 0 

'7106' 
Άργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε 
ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή  3.436.730 38.965 187.844 2.542 

'7107' 
Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη 
μορφή 122.141 1.532 0 0 

'7108' 
Χρυσός, ό. συμπ. ο επιπλατινωμένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή 
ημικατεργασμένη μορφή ή σε σκόνη 691.438 546 3.288.651 752 

'7109' 
Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε ακατέργαστη ή 
ημικατεργασμένη μορφή 4.913 16 0 0 

'7110' 
Πλατίνα (ό. συμπ. το παλλάδιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το όσμιο και το ρουθήνιο) 
σε ακατέργαστη ή ημικατέργαστη 15.057 64 0 0 

'7111' 
Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε 
ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή 6.070 670 9.225 1 

'7112' 
Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επενδεδυμένα με πολύτιμα μέταλλα  752.248 4.721 481.531 10.212 

'7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 15.064.922 91.877 4.885.109 1.236 

'7114' 
Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 2.363.563 15.351 623.564 19.545 

'7115' 
Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα, π.δ.κ.α. 79.287 683 46.870 2.982 

'7116' 
Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες 
ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από σ 884.299 2.268 865 8 
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'7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 2.277.795 55.965 928.677 8.440 

'7118' 
Νομίσματα, ό. συμπ. αυτά που βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία (εκτός από 
μετάλλια, κοσμήματα 7.495 123 3.543 6 

'7201' 
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε όγκους, 
πλινθώματα 852.071 1.870.846 0 0 

'7202' Σιδηροκράματα 514.075 347.145 62.351 69.436 

'7203' 
Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των 
σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα 63.309 10.959 0 0 

'7204' 
Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίμματα 
πλινθωμένα σιδήρου ή χάλυβα  1.357.315 5.002.420 7.373.666 13.442.935 

'7205' 
Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, 
σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από κόκ 30.089 31.789 0 0 

'7206' 
Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβας, σε πλινθώματα τύπους ή άλλες 
πρωτογενείς μορφές (εκτός από πλινθωμ 292.824 618.936 0 0 

'7207' Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα 19.073 1.806 595 92 

'7208' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm 59.895.238 

135.113.37
2 29.476 51.177 

'7209' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm 2.124.604 3.687.168 663.224 1.128.760 

'7210' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm 21.333.885 27.912.079 1.209.538 1.266.034 

'7211' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
< 600 mm 942.787 1.107.004 2.822.375 3.295.284 

'7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
< 600 mm 1.977.542 1.764.995 732.111 786.462 

'7213' 
Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, ακανόνιστα 
περιελιγμένο 1.211.083 2.486.581 590.356 1.107.940 

'7214' 
Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, που έχουν απλώς 
σφυρηλατηθεί, ελαθεί, εφελκυσθεί ή διελ 8.799.743 17.214.277 10.453 18.783 

'7215' 
Ράβδοι και χονδρόσυρμα, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, που 
έχουν κατασκευαστεί ή έχουν υποσ 2.001.383 2.223.312 10.000 1 
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'7216' 
Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, 
π.δ.κ.α. 6.670.899 12.214.840 140.989 252.302 

'7217' 
Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, περιελιγμένα ακανόνιστα 
ή σε πηνία 1.569.315 1.403.592 2.786.762 3.943.892 

'7218' 
Χάλυβας ανοξείδωτος, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς 
μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμ 13.665 7.665 0 0 

'7219' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, 
που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυ 16.729.184 7.524.268 17.259 4.820 

'7220' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, 
που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχ 754.162 282.934 580 10 

'7221' Χοντρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένο ακανόνιστα (ΕΚΑΧ) 4.124 72 0 0 
'7222' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 2.044.784 760.919 0 0 

'7223' 
Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένα ακανόνιστα ή σε πηνία 
(εκτός από χοντρόσυρμα) 268.120 63.569 8 1 

'7224' 
Χαλυβοκράματα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) 
ή άλλες πρωτογενείς μορφές 3.077 112 0 0 

'7225' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα, άλλα από τον ανοξείδωτο 
χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm 42.795 38.080 49.096 6.363 

'7226' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο 
χάλυβα, με πλάτος < 600 mm 153.031 32.786 0 0 

'7227' 
Χοντρόσυρμα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, 
περιελιγμένο ακανόνιστα 529.442 811.040 0 0 

'7228' 
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλυβοκράματα άλλα από τον 
ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 1.716.469 2.212.476 0 0 

'7229' 
Σύρματα από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, 
περιελιγμένα ακανόνιστα ή σε πηνία 312.361 161.676 0 0 

'7301' Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι 487.427 1.618.438 0 0 

'7302' 
Υλικό για την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, από σίδηρο ή χάλυβα: 
σιδηροτροχιές, αντιτροχιές 213.186 168.385 0 0 

'7303' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από χυτοσίδηρο 233.381 50.510 15.300 17.100 

'7304' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από 
σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) 3.080.081 1.606.691 12.725 4.708 
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'7305' 
Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που 
παράγονται από πλατέα προϊόντα 110.525 46.846 4.768.341 5.935.059 

'7306' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, 
καρφωτά, θηλυκωμένα 6.909.633 3.213.767 5.800.197 7.729.882 

'7307' 
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή 
περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 7.039.580 1.850.484 18.128 2.046 

'7308' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, 
θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες 8.764.857 3.515.953 115.753 109.014 

'7309' 
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για 
ύλες παντός τύπου 762.249 140.634 1.918 334 

'7310' 
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από 
σίδηρο ή χάλυβα 6.171.074 2.616.199 222.635 113.400 

'7311' 
Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια (εκτός 
των εμπορευματοκιβωτίων 2.551.031 937.566 19.875 795 

'7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα 1.180.446 1.129.238 0 0 

'7313' 
Αγκαθωτό σύρμα από σίδηρο ή χάλυβα. Στριφτά σύρματα ή ταινίες, έστω και 
αγκαθωτά 29.684 8.991 126.120 70.500 

'7314' 
Υφάσματα (ό. συμπ. τα ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από 
σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα 2.008.806 950.580 21 7 

'7315' 
Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για 
ρολόγια, αλυσίδες-κοσμήματα κλπ 879.849 194.163 75.938 49.119 

'7316' Αγκυρες, κερκέτια και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 772 56 0 0 

'7317' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή 
λοξότμητοι 192.840 90.692 145.000 218.614 

'7318' 
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα 
(στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα 3.567.984 1.359.519 274.662 101.247 

'7319' 
Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, κοπίδια 
κεντήματος και παρόμοια είδη 19.245 519 5.516 25 

'7320' 
Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 
ελατήρια ρολογιών 602.676 254.207 2.164 207 

'7321' Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία 5.277.889 1.035.333 513.972 88.355 
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'7322' 
Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται 
ηλεκτρικά, και μέρη αυτών, από σίδηρο 2.474.282 750.624 12.230 731 

'7323' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή 
χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χυτοσίδηρο 4.916.606 1.262.012 18.232 1.284 

'7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 2.721.261 269.594 2.979.851 394.099 
'7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 1.454.531 1.039.080 4.300 50 

'7326' 
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν 
χυτευθεί) 6.371.582 2.518.856 2.104.738 957.492 

'7402' 
Χαλκός μη καθαρισμένος. Ανοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό 
καθαρισμό 4.090 305 0 0 

'7403' Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή 567.921 102.702 1.008.136 214.704 

'7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοι 667.645 128.435 9.609.690 2.063.045 

'7405' 
Μητρικά κράματα χαλκού (εκτός των ενώσεων φωσφόρου-χαλκού 
φωσφορούχοι χαλκοί 45.280 5.748 0 0 

'7406' 
Σκόνες και ψήγματα, από χαλκό (εκτός από κόκκους χαλκού και τις κομμένες 
πούλιες της κλάσης 8308) 9.257 1.195 0 0 

'7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 2.048.156 487.734 10.693.027 3.738.991 

'7408' 
Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για χειρουργική χρήση, 
κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα 1.030.576 150.418 17.973 4.242 

'7409' Ελάσματα και ταινίες, από χαλκό, με πάχος > 0,15 mm 147.560 23.545 513 5 

'7410' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω 
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική) 557.251 74.815 0 0 

'7411' Σωλήνες από χαλκό 2.648.889 372.422 37.604.340 5.789.991 

'7412' 
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες 
ή περιβλήματα), από χαλκό 3.757.074 432.080 9.564 1.708 

'7413' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και παρόμοια είδη, από χαλκό 128.000 13.529 2.471 8 

'7415' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες παντός τύπου (εκτός τους συνδετήρες 
της κλάσης 8305) 609.917 103.813 19.076 4.452 

'7418' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και 
μέρη αυτών, από χαλκό 655.969 319.420 385.324 37.123 

'7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 236.412 18.410 38.094 1.504 
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'7502' Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή 268.051 29.301 0 0 
'7505' Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από νικέλιο 9.906 545 0 0 

'7506' 
Ελάσματα, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα 
και ταινίες) 460 16 0 0 

'7507' 
Σωλήνες, καθώς και σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες 
σωληνώσεων 24.634 1.611 2.250 120 

'7508' 
Τεχνουργήματα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγματα, ράβδους, 
είδη με καθορισμένη μορφή, 12.321 960 650 57 

'7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 2.109.067 1.031.954 
188.902.83

3 
106.473.25

0 
'7602' Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο 3.081.276 1.846.378 1.865.761 1.990.053 

'7603' 
Σκόνες και ψήγματα, από αργίλιο (εκτός από σφαιρίδια από αργίλιο και 
κομμένες πούλιες) 5.352 325 0 0 

'7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1.288.271 708.200 1.975.345 891.499 

'7605' 
Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη 
της κλάσης 7614 124.556 26.543 0 0 

'7606' 
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 2.631.097 684.820 39.486.353 14.726.911 

'7607' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα 
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική 3.633.120 666.289 29.264.253 9.953.330 

'7608' Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή) 485.276 189.103 26.271 3.764 

'7609' 
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες 
ή περιβλήματα), από αργίλιο 48.518 4.955 3.390 300 

'7610' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες,  1.874.167 228.763 1.010.127 224.398 

'7611' 
Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο, για ύλες 
παντός τύπου (εκτός από συμπιε 3.662 119 0 0 

'7612' Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία 3.175.935 546.188 20.286.804 4.300.994 
'7613' Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 102.361 41.600 0 0 
'7614' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και παρόμοια είδη, από αργίλιο 4.548 1.006 0 0 

'7615' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, 
και μέρη αυτών, από αργίλιο 3.652.318 792.844 36.565 11.395 
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'7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 2.545.565 519.626 1.075.737 771.082 
'7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 0 0 6.494.090 3.869.776 

'7804' 
Πλάκες, ελάσματα, ταινίες και φύλλα, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα 
από μόλυβδο  12.543 1.947 0 0 

'7806' Τεχνουργήματα από μόλυβδο, π.δ.κ.α. 32.730 5.823 20.989 4.779 
'7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 392.705 203.710 9.253 3.250 

'7902' 
Απορρίμματα και θραύσματα από ψευδάργυρο (εκτός από τέφρες και 
κατάλοιπα (σκωρίες) της παραγωγής ψευ 19.800 44.000 172.649 197.140 

'7903' 
Σκόνες και ψήγματα, από ψευδάργυρο (εκτός από κόκκους από ψευδάργυρο 
και τις κομμένες πούλιες 47.315 15.214 0 0 

'7904' Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 4.546 460 475 3 
'7905' Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο 4.224 340 0 0 
'7907' Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 111.382 11.676 1.864 4 
'8001' Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή 245.924 25.718 0 0 
'8003' Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 28.327 1.421 0 0 
'8007' Τεχνουργήματα από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 10.789 491 0 0 

'8101' 
Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από βολφράμιο 29.352 13.394 0 0 

'8102' 
Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από μολυβδαίνιο 140.927 22.915 131.455 23.684 

'8104' 
Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από μαγνήσιο 19.604 7.681 120 10 

'8105' 
Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του 
κοβαλτίου 4.772 56 0 0 

'8107' 
Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από κάδμιο 3.060 500 0 0 

'8108' 
Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από τιτάνιο 659.443 21.158 0 0 

'8110' 
Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από αντιμόνιο 1.443 389 0 0 

'8111' 
Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίμματα και 
θραύσματα, από μαγγάνιο (εκτός από 77.708 44.675 0 0 
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'8112' 
Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο, ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), 
ρήνιο, θάλλιο 16.782 5.404 0 0 

'8113' 
Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από 
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, π.δ.κ.α. 26.135 1.019 200 10 

'8201' 
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα, τσουγκράνες 
και αποξέστες, από κοινά μέταλλα 758.372 92.882 31.487 10.433 

'8202' 
Χειροπρίονα με εργαζόμενο μέρος από κοινά μέταλλα (εκτός από μηχανικά 
πριόνια). 353.977 21.222 3.923 32 

'8203' 
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη ιατρικές 
λαβίδες με ελατήριο 660.456 142.473 105 2 

'8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από 
κοινά μέταλλα. 502.405 40.257 0 0 

'8205' 
Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. 
Καμινέτα για συγκόλληση  1.097.064 184.898 4.502 125 

'8206' 
Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 
8205, συσκευασμένα για τη λιανική 152.032 23.601 0 0 

'8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για 
μηχανές- εργαλεία 5.718.234 389.163 15.748 394 

'8208' 
Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή μηχανικές 
συσκευές 529.774 39.013 41.610 5.804 

'8209' 
Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη 
συναρμολογημένα 314.043 31.709 0 0 

'8210' Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, από κοινά μέταλλα, βάρους <= 10 kg 412.784 63.035 88 2 

'8211' 
Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες για 
την κηπουρική) 261.904 23.065 447.743 31.446 

'8212' Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και λεπίδες ξυριστικής μηχανής 103.901 11.571 2.918 31 

'8213' 
Ψαλίδια και οι λεπίδες αυτών, από κοινά μέταλλα (εκτός από ψαλίδες κοπής 
φρακτών από θαμνοειδή 254.127 5.949 0 0 

'8214' 
Είδη μαχαιροποιίας, π.δ.κ.α. (π.χ. μηχανές κουρέματος και ψαλιδίσματος 
των μαλλιών, σχιστήρια 163.844 12.282 9.703 4.426 

'8215' 
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα 
γλυκισμάτων 484.973 50.377 12.913 3.803 
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'8301' 
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με 
συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό),  8.787.320 687.615 15.923 803 

'8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 
παράθυρα, παντζούρια 14.314.138 2.340.404 974.435 303.447 

'8303' 
Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες 
ασφαλείας και παρόμοια είδη 499.926 138.704 36 3 

'8304' 
Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων ή τυπογραφικών στοιχείων, καρτελοθήκες, 
θήκες αντιγράφων, γραφιδοθήκες,  21.834 6.979 178 24 

'8305' 
Μηχανισμοί για το δέσιμο σε κινητά φύλλα ή για φακέλους αρχειοθέτησης, 
συνδετήρες επιστολών, γωνίες  847.060 338.272 51.360 13.755 

'8306' 
Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά 
μέταλλα 1.246.088 79.184 197.400 9.189 

'8307' 
Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα σύμπλεξης 
ή ζεύκτες 346.445 26.280 0 0 

'8308' 
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-
κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπ 1.130.172 93.438 58.848 1.719 

'8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα 
πώματα για τη ρύθμιση της ροής), 17.573.861 7.580.245 1.243.232 271.346 

'8310' 
Πλάκες με επιγραφές, πινακίδες με ενδείξεις, πλάκες με ονόματα και 
παρόμοιες επιγραφές, αριθμοί, γρά 4.233 531 1.020 57 

'8311' 
Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά κα 1.334.741 757.381 296.098 171.715 

'8402' 
Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός από λέβητες για την 
κεντρική θέρμανση, που μπορού 472.583 14.407 0 0 

'8403' 
Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, μη ηλεκτρικοί (εκτός από ατμολέβητες 
και λέβητες υπερθερμαινόμενο 7.449.006 822.203 7.124 1.388 

'8404' 
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. 
προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, συσκευ 47.422 23.848 808 150 

'8405' 
Συσκευές παραγωγής αεραερίου ή υδραερίου, έστω και με τις διατάξεις 
καθαρισμού τους. Συσκευές παραγω 953.169 45.891 0 0 

'8406' Ατμοστρόβιλοι 200.380 5.099 0 0 
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'8407' 
Κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, 
με εξωτερική ανάφλεξη 1.047.288 42.368 15.755 110 

'8408' 
Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με αυτανάφλεξη (κινητήρες 
ντήζελ ή ημι- ντήζελ)             750.955 56.894 153.194 1.929 

'8409' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής  5.500.083 231.240 393.916 5.767 

'8410' 
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθμιστές αυτών (εκτός 
από τις υδραυλικές κινητήρι 50.226 4.266 0 0 

'8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 2.313.391 102.615 0 0 

'8412' 
Κινητήρες και κινητήριες μηχανές (εκτός από ατμοστροβίλους, 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης 756.580 48.488 1.060 5 

'8413' 
Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από 
κεραμευτικές ύλες, καθώς  17.097.473 1.468.817 219.465 10.257 

'8414' 
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες 
γαλακτώματος, καθώς και εκτό 12.350.169 1.410.561 112.496 15.719 

'8415' 
Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με κινητήρα 
και διατάξεις για τη μεταβολ 10.427.922 1.150.653 1.940.247 308.375 

'8416' 
Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα 
σε σκόνη ή με αέρια. Αυτόματ 5.035.881 417.053 33.430 705 

'8417' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, μη ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι 
αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια  709.577 58.577 0 0 

'8418' 
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές 
συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτί 22.517.791 2.657.043 1.344.859 217.633 

'8419' 
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την 
επεξεργασία υλών με μεθόδους που α 15.100.640 978.256 3.762.362 1.128.876 

'8420' 
Καλάνδρες και έλαστρα (εκτός από έλαστρα για μέταλλα και μηχανές έλασης 
γυαλιού), καθώς και κύλινδρο 76.259 1.602 0 0 

'8421' 
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισμό ισ 14.854.882 1.210.999 329.712 16.158 

'8422' 
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα 
φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχαν 30.090.459 1.299.934 408.029 8.436 
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'8423' 
Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις 
ζυγαριές με ευαισθησία 50 m 1.123.324 65.189 8.210 92 

'8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ. 9.371.522 1.394.933 3.764.605 1.533.858 

'8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 1.510.248 240.369 8.231 1.429 

'8426' 
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες 
γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτωσης και ά 1.843.316 455.979 211.616 5.281 

'8427' 
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση, 
εφοδιασμένα με διάταξη χειρισμ 745.695 161.842 28.250 4.900 

'8428' 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 
μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,  3.248.895 475.893 80.870 13.194 

'8429' 
Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), 
καθώς και ομαλυντήρες χώματος κ 772.039 390.847 28.849 13.000 

'8430' 
Μηχανές και συσκευές για τον χωματισμό, την ισοπέδωση, την συμπίεση, τη 
γεώτρηση ή την εξόρυξη μεταλ 4.252.249 17.492 15.000 3.000 

'8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις 
μηχανές και συσκευές των κλάσ 13.120.815 2.418.736 2.389.035 287.433 

'8432' 
Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, για 
την προπαρασκευή ή την καλλιέ 6.110.930 1.427.925 86.712 12.376 

'8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών 
προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για το 4.489.239 1.197.468 1.007.808 58.452 

'8434' 
Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός 
από ψυκτικές συσκευές ή εγκατ 966.204 84.783 10.755 1.773 

'8435' 
Πιεστήρια, μύλοι και παρόμοιες μηχανές και συσκευές, για την παρασκευή 
κρασιού, μούστου, χυμών φρούτ 888.196 130.571 0 0 

'8436' 
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την 
κηπουρική, την πτηνοτροφία ή τη μ 2.928.276 334.605 32.507 2.511 

'8437' 
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα 
σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και συσ 603.444 53.082 0 0 

'8438' 
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική 17.355.125 909.497 204.050 12.164 
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'8439' 
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που 
περιέχουν κυτταρίνη ή για την παρ 1.188.698 45.343 2.045 7 

'8440' 
Μηχανές και συσκευές βιβλιοδεσίας, ό. συμπ. οι μηχανές συρραφής των 
φύλλων (εκτός από τις μηχανές κα 267.093 14.509 40.521 4.547 

'8441' 
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόμαζας, 
χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συμπ.  3.743.216 270.101 2.501 1.970 

'8442' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 
έως 8465) για τη χύτευση ή τη σ 153.582 21.877 28.401 2.221 

'8443' 
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση 6.124.852 222.375 719.565 21.321 

'8444' 
Μηχανές για τη νηματοποίηση, τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό 
συνθετικών ή τεχνητών υφαντικ 660 3 0 0 

'8445' 
Μηχανές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών. 
Μηχανές για το κλώσιμο, τη σύζευξη ή  10.482 143 417.760 77.500 

'8447' 
Μηχανές για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή γκιπούρ, τουλιών, 
δαντελών, κεντημάτων, σειρη 72.690 6.559 64.979 32.170 

'8448' 
Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 
8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, μη 586.176 44.914 1.485 113 

'8449' 
Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας 
του πιλήματος ή των μη υφασμέν 2.676 27 0 0 

'8450' Μηχανές για το πλύσιμο των ρούχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος                                   9.173.950 2.579.337 126 18 

'8451' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το 
καθάρισμα, το στίψιμο, το στ 2.241.793 223.267 15.896 785 

'8452' 
Ραπτομηχανές, άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα, 
βάσεις και καλύμματα κατασκευα 112.193 12.836 91.383 13.571 

'8453' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των 
δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή 277.627 35.800 276.547 11.715 

'8454' 
Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες για τη χύτευση πλινθωμάτων, 
χελωνών ή παρομοίων μορφών, καθώς κ 324.043 7.584 0 0 

'8455' Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών 1.531.756 143.153 10.300 2 

'8456' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν με 
ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός  801.500 20.065 130.023 1.211 
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'8457' 
Κέντρα κατεργασίας, μηχανές πολλαπλής διαδρομής και μηχανές 
πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των 550.789 25.080 0 0 

'8458' 
Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία μετάλλων με αφαίρεση 
υλικού 60.746 867 0 0 

'8459' 
Εργαλειομηχανές, περιλαμβανομένων και των μονάδων επεξεργασίας 
μετάλλου με ολισθητήρες, που λειτουργ 282.156 7.115 0 0 

'8460' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση των προεξοχών, το ακόνισμα, τη 
λείανση, την εκλέπτυνση, το τρίψιμο, 194.880 11.808 0 0 

'8461' 
Μηχανές πλανίσματος, οριζόντιες και κάθετες μηχανές εντομών, μηχανές 
ενστίξεως, μηχανές κοπής οδοντω 237.409 22.448 13.608 1.050 

'8462' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη 
σφυρηλάτηση με αποτύπωση σε μήτρα  1.259.136 158.210 47.150 5.600 

'8463' 
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία ή επεξεργασία, χωρίς αφαίρεση ύλης, 
των μετάλλων, των φρυγμένων μ 287.957 8.463 29.213 7.540 

'8464' 
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών 
προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμι 3.504.093 294.720 48.959 20.013 

'8465' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη 
συγκόλληση ή το κόλλημα και άλλε 1.809.229 176.557 278.349 44.267 

'8466' 
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά 
ή κύρια για τις εργαλειομηχα 4.734.842 191.861 143.139 744 

'8467' 
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, 
υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύ 4.594.720 284.879 401.496 20.006 

'8468' 
Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση με ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για απλή 
συγκόλληση, έστω και εάν μπο 118.314 10.754 465 2 

'8470' 
Υπολογιστικές μηχανές και συσκευές μεγέθους τσέπης (διαστάσεων <= 170 
mm x 100 mm x 45 mm), με υπολο 1.175.253 43.622 414.862 8.941 

'8471' 
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσ 4.492.941 106.525 1.193.679 3.103 

'8472' 
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή 
μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διε 269.355 14.342 3.095 170 

'8473' 
Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και 
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζοντα 2.441.339 39.017 422.500 3.617 
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'8474' 
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το 
πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεσ 8.635.971 538.692 27.627 23.025 

'8475' 
Μηχανές για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρικών λαμπτήρων που 
αποτελούνται από γυάλινη φύσιγγα ή γυάλινο 24.920 1.107 0 0 

'8476' 
Αυτόματοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων, 
τσιγάρων, τροφίμων ή ποτών), ό. σ 796.023 46.033 0 0 

'8477' 
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ 
ή των πλαστικών υλών ή για τ 5.020.327 279.417 89.008 3.673 

'8478' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του 
καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε  361.998 10.337 0 0 

'8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα 7.987.667 746.830 2.175.009 132.833 

'8480' 
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου. 
Καλούπια για μέταλλα (άλλα από  2.171.594 167.421 205.390 3.011 

'8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους 
σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενέ 45.495.633 4.250.734 756.846 102.630 

'8482' 
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από 
χάλυβα της κλάσης 7326 1.426.632 104.941 74.345 6.810 

'8483' 
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των 
εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων 5.668.427 642.451 2.682 138 

'8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί 
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων  1.775.928 54.117 0 0 

'8486' 
Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή 
κυρίως για την κατασκευή  πλινθωμ 175.425 6.986 0 0 

'8487' 
Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν 595.075 62.720 143.092 48.927 

'8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 6.999.479 894.259 74.759 19.710 

'8502' 
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί 
περιστροφικοί μετατροπείς 3.908.852 102.658 1.774 298 

'8503' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεννή 664.583 76.736 119 8 
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'8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς 
και πηνία επαγωγικής αντίδ 14.084.934 1.398.347 49.524 18.360 

'8505' 
Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση). 
Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που πρ 243.229 38.632 20.608 164 

'8506' 
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των 
μεταχειρισμένων). Μέρη τους 691.957 148.698 269.093 36.725 

'8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε 
έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια  9.261.662 3.569.484 6.123.376 2.728.250 

'8508' 
Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό 
κινητήρα 807.869 325.888 3.325 37 

'8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 3.600.688 429.465 59.350 2.620 

'8510' 
Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, κουρευτικές μηχανές, μηχανές ψαλιδίσματος 
των μαλλιών και αποτριχωτικ 139.510 12.085 0 0 

'8511' 
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για 
κινητήρες εσωτερικής καύση 1.422.796 89.403 202.825 7.215 

'8512' 
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους 
λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικ 626.634 71.818 9.383 62 

'8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με 
δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέρ 71.092 8.646 9 2 

'8514' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι κλίβανοι που 
λειτουργούν με επαγωγή ή μ 1.090.165 98.034 20.754 8.125 

'8515' 
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση 
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρ 2.400.373 481.549 51.458 3.413 

'8516' 
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. 
Ηλεκτρικές συσκευές για τη  14.389.844 1.819.934 2.591.881 484.289 

'8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται  7.877.077 161.660 1.254.637 6.780 

'8518' 
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματα αυτών (εκτός των ασυρμάτων με 
ενσωματωμένο πομπό). Μεγάφωνα, έστω και 704.323 36.334 36.125 903 

'8519' 
Πικάπ, ηλεκτρόφωνα, συσκευές ανάγνωσης κασετών και άλλες συσκευές 
αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωμ 101.874 1.622 3.347 32 
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'8521' 
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του 
ήχου, είτε έχουν ενσωματωμένο δέ 155.952 3.512 27.219 2.033 

'8522' 
Μέρη και εξαρτήματα, που σαφώς προορίζονται για αποκλειστική ή κύρια 
χρήση στις συσκευές αναπαραγωγή 6.213 536 0 0 

'8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 
προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγ 1.946.415 981.398 1.286.997 8.818 

'8525' 
Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, 
τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση 975.342 20.433 49.300 667 

'8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλε 318.960 64.476 233.822 1.678 

'8527' 
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη 
ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο 255.035 14.462 15.848 1.066 

'8528' 
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών 
εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου  7.167.432 235.920 148.412 3.585 

'8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και 
λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία,  1.506.375 166.416 301.139 1.278 

'8530' 
Συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της 
κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδρομ 3.475.909 41.290 0 0 

'8531' 
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα 
κουδουνιών, σειρήνες, πίνακε 3.822.467 594.509 233.075 12.269 

'8532' 
Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές μεταβλητοί και άλλοι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές, 
ηλεκτρικοί 804.663 46.442 731 71 

'8533' 
Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συμπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα (εκτός 
από θερμαντικές αντιστάσει 341.555 33.803 7.500 40 

'8534' Κυκλώματα τυπωμένα 1.107.527 70.204 903 2 

'8535' 
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ( 2.851.312 397.672 31.336 536 

'8536' 
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ( 11.306.366 528.243 319.972 8.681 

'8537' 
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, 
που είναι εξοπλισμένες με δύο 3.038.002 89.192 109.464 2.057 
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'8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8 4.502.285 449.953 82.654 3.440 

'8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία 
φάροι και προβολείς σφραγισμένο 2.064.168 136.738 13.167 361 

'8540' 
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου 
(π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με  5.305 1.144 1.291 22 

'8541' 
Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 
διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμ 8.815.877 580.350 2.846.810 351.731 

'8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 2.091.059 96.759 11.769 62 

'8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα 2.256.331 143.727 539.321 7.408 

'8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, μονωμένα (έστω και μο 10.703.038 2.276.680 6.548.172 1.495.052 

'8545' 
Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες, 
συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, η 93.093 2.784 1.198 124 

'8546' 
Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από 
μονωτικά τεμάχια) 237.534 20.546 1.455 300 

'8547' 
Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες 
ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλ 76.050 12.028 0 0 

'8548' 
Απορρίμματα και υπολείμματα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, 
συστοιχίες και συσσωρευτές. Εξαντλημέν 61.081 2.703 648 4.625 

'8604' 
Σιδηροδρομικά οχήματα για τη συντήρηση και άλλα οχήματα για την 
εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών γραμμ 1.422.000 93.500 0 0 

'8607' Μέρη από σιδηροδρομικά οχήματα, π.δ.κ.α. 151.307 3.419 0 0 

'8608' 
Υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, μόνιμο (εκτός από στρωτήρες από ξύλο, 
σκυρόδεμα ή χάλυβα, σιδηροτροχιέ 607.373 18.566 0 0 

'8609' 
Εμπορευματοκιβώτια (containers), ό. συμπ. εκείνα που προορίζονται για 
υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευα 0 0 7.245 8.800 

'8701' 
Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήματα (εκτός από τα οχήματα-ελκυστήρες της 
κλάσης 8709) 7.468.154 864.426 0 0 

'8702' Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συμπ. ο οδηγός 623.774 71.522 0 0 
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'8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως 
για τη μεταφορά προσώπων (εκτ 41.089.602 4.781.431 1.438.838 405.291 

'8704' 
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο 
θάλαμος οδήγησης 4.494.652 1.002.927 176.300 63.980 

'8705' 
Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασμένα 
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή ε 1.371.310 208.541 68.791 19.501 

'8706' 
Σασί για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα 
φορτηγά οχήματα και αυτοκίνη 44.651 7.548 0 0 

'8707' 
Αμαξώματα (ό. συμπ. οι θάλαμοι οδήγησης) για ελκυστήρες, αστικά 
λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτ 87.500 15.328 13.256 2.441 

'8708' 
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήμα 45.086.143 6.900.404 2.523.902 444.344 

'8709' 
Οχήματα-φορεία χωρίς μηχανισμό ανύψωσης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμ 32.150 3.574 0 0 

'8711' 
Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό 
κινητήρα, έστω και με καλάθι στο π 19.788.968 1.372.335 3.167 200 

'8712' 
Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς 
εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 1.286.394 135.762 919 35 

'8713' 
Αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά 
αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλ 115.852 5.155 0 0 

'8714' 
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια 
και άλλα οχήματα για ασθενείς κ 11.736.485 554.854 383.069 24.737 

'8715' Παιδικά αμαξάκια και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 3.075.943 215.925 200 10 

'8716' 
Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα 
παντός τύπου, και άλλα μη αυτοκινού 2.897.851 856.515 141.542 16.871 

'8803' 
Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 510.662 5.749 374.383 2.506 

'8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι 
λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 1.036.107 65.805 357.819 38.340 

'8904' Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά 3.180 422 0 0 

'8906' 
Πλοία, ό. συμπ. τα πολεμικά και τα ναυαγοσωστικά πλοία (εκτός από 
κωπήλατους λέμβους και άλλα σκάφη  22.190 301 13.000 78 
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'8907' 
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, 
σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και  281.333 15.154 231.998 129.656 

'8908' Πλοία και άλλες πλωτές διατάξεις, προς διάλυση 11.793 379 0 0 

'9001' 
Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8544 που απ 2.372.106 45.965 75.789 929 

'9002' 
Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από ύλες παντός 
τύπου, για όργανα και συσκευές 33.343 2.180 325 1 

'9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 6.865.684 122.797 663.911 1.591 

'9004' 
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός 
από ματογυάλια για τον έλεγχο 23.381.842 154.230 893.312 2.643 

'9005' 
Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές 
διόπτρες, οπτικά τηλεσκόπια 129.743 8.647 0 0 

'9006' 
Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή 
αστραπιαίου φωτός (φλας) για φωτογραφι 314.700 9.652 49.441 1.213 

'9007' 
Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και μηχανές προβολής ταινιών, έστω και 
με ενσωματωμένες συσκευές εγγρ 158.674 1.046 0 0 

'9008' 
Συσκευές προβολής ακίνητων εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης 
ή σμίκρυνσης 33.739 367 0 0 

'9010' 
Συσκευές και εξοπλισμός για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια 
(όπου συμπεριλαμβάνονται και οι 74.323 5.574 0 0 

'9011' 
Μικροσκόπια οπτικά, ό. συμπ. τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη 
μικροκινηματογραφία ή τη μικρ 15.299 522 0 0 

'9012' 
Ηλεκτρονικά μικροσκόπια και μικροσκόπια φωτονίων καθώς και συσκευές 
σημείωσης της διάθλασης του φωτό 12.102 15 0 0 

'9013' 
Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού 
ως είδη. Λέιζερ (εκτός από διό 1.642.935 3.614 32.500 240 

'9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές 
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ρ 329.611 6.492 28.787 117 

'9015' 
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονομετρίας, 
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας,  229.905 96.171 230 2 

'9016' Ζυγοί με ευαισθησία 50 mg ή μεγαλύτερη, έστω και με σταθμά 9.274 171 0 0 
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'9017' 
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές 
σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμ 351.348 403.575 0 0 

'9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρο 18.514.350 2.138.009 773.913 4.800 

'9019' 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές 
ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας,  883.961 63.251 33.713 91 

'9020' 
Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές 
μάσκες χωρίς μηχανικά μέρη και χω 414.521 10.829 0 0 

'9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώ 7.096.632 58.933 395.663 1.881 

'9022' 
Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, 
βήτα και γάμα, έστω και για 1.683.205 22.197 1.293 1 

'9023' 
Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε 
εκθέσεις), ακατάλληλα για άλ 86.586 2.809 0 0 

'9024' 
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε 
εφελκυσμό ή συμπίεση, της ελαστι 424.329 10.861 0 0 

'9025' 
Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα 
όργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βα 1.014.233 20.874 30.463 281 

'9026' 
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μετ 4.110.211 151.985 15.805 350 

'9027' 
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, 
διαθλασίμετρα, φασματόμετρα κ 3.959.908 52.210 190.012 531 

'9028' 
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση 
των μετρητών αυτών 1.250.237 122.613 1.253.125 46.172 

'9029' 
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές 
χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων ( 138.462 886 25.086 6 

'9030' 
Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρ 657.995 10.176 2.575 11 

'9031' 
Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλο 2.439.024 183.611 17.221 329 

'9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 4.402.642 90.477.804 29.099 226 
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'9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του 
κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζ 380.455 91.576 4.557 111 

'9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα 
χρονόμετρα του αυτού τύπου, με πλαί 1.341.128 208 16.597 5 

'9102' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα 
χρονόμετρα του αυτού τύπου (εκτός ε 2.395.041 19.182 542.356 4.732 

'9103' 
Ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού (εκτός από ρολόγια του 
χεριού, της τσέπης και παρόμοια 9.824 422 15.816 1.071 

'9104' 
Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια ρολόγια, για 
αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία  10 1 0 0 

'9105' 
Ρολόγια (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια 
της κλάσης 9101 ή 9102, ρολόγ 95.900 14.589 60.036 5.948 

'9106' 
Συσκευές ελέγχου του χρόνου και χρονόμετρα, με ωρολογιακό μηχανισμό ή 
σύγχρονο κινητήρα, π.χ. ρολόγι 9.875 957 0 0 

'9107' 
Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυμπλέκτες με δράση που ρυθμίζεται 
χρονικά, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύ 223.985 8.102 0 0 

'9108' Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι 21.677 176 0 0 

'9109' 
Ωρολογιακοί μηχανισμοί, πλήρεις και συναρμολογημένοι (εκτός από 
μηχανισμούς για ρολόγια τσέπης ή χερ 10.329 346 0 0 

'9110' 
Ωρολογιακοί μηχανισμοί, πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μόνο μερικώς 
συναρμολογημένοι σετ μηχανισμών. 33.489 1.499 0 0 

'9111' 
Πλαίσια για ρολόγια χεριού, τσέπης και παρόμοια ρολόγια (ό. συμπ. τα 
χρονόμετρα του αυτού τύπου) της 1.093 6 0 0 

'9113' Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 74.521 314 32 1 
'9114' Μέρη ρολογιών, π.δ.κ.α. 148.731 74.028 403 1 

'9202' 
Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων που έχουν 
κλίμακα πλήκτρων) 4.656 26 534 10 

'9205' 
Πνευστά μουσικά όργανα, π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες και γκάιντες (εκτός από 
εκκλησιαστικά όργανα) 6.773 436 0 0 

'9206' 
Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, 
κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες),μ 0 0 9.955 293 
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'9207' 
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να 
ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. εκκλησιαστ 117.387 2.533 23.627 347 

'9208' 
Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται ορχήστρες, λατέρνες, μηχανικά 
ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και  568 11 1.180 86 

'9209' 
Μέρη και εξαρτήματα για μουσικά όργανα (π.χ. μηχανισμοί για μουσικά 
κουτιά, κάρτες, δίσκοι και κύλιν 47.388 2.232 57.469 594 

'9303' 
Πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη, τα οποία χρησιμοποιούν την εκρηκτική 
δύναμη της πυρίτιδας, π.χ. του 1.764.319 9.058 4.648 120 

'9304' 
Τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, συμπιεσμένο αέρα ή 
συμπιεσμένο αέριο, ρόπαλα και άλλα 69.948 3.402 1.130 54 

'9305' 
Μέρη και εξαρτήματα για όπλα και παρόμοια είδη των κλάσεων 9301 έως 
9304, π.δ.κ.α. 6.394 196 1.120 79 

'9306' 
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα 
πυρομαχικά και βλήματα. Μέρη αυ 2.598.566 739.910 8.997.223 4.864.418 

'9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χε 13.373.166 2.548.545 104.594 12.938 

'9402' 
Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική 
(π.χ. χειρουργικά τραπέζι 797.801 45.948 830 50 

'9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, 
την κτηνιατρική ή τη χειρο 44.716.599 18.198.497 1.229.216 124.198 

'9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώμα 2.564.133 558.397 241.550 23.326 

'9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 11.097.609 1.202.851 789.500 101.355 

'9406' Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα 1.337.855 493.912 1.516 4.360 

'9503' 
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν 
να επιβιβασθούν και με τα οπο 4.437.364 723.635 478.428 47.738 

'9504' 
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, 
τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα 1.695.647 109.293 811.874 12.479 

'9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για 
ταχυδακτυλουργίες ή για αστε 352.603 52.779 606.451 85.138 
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'9506' 
Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον 
ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό κ 2.673.237 381.622 178.419 48.833 

'9507' 
Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι. 
Απόχες για ψάρια, δίκτυα για πετ 946.675 64.453 0 0 

'9508' 
Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής 
και άλλα είδη πλανόδιων επιχειρ 194.108 14.750 0 0 

'9601' 
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, 
μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές 2.100 58 0 0 

'9602' 
{half}λες για λάξευση, φυτικές ή ορυκτές, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές, π.δ.κ 54.038 1.152 0 0 

'9603' 
Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συμπ. εκείνα που αποτελούν μέρη 
μηχανών, συσκευών ή οχημάτων), μηχαν 2.988.295 562.399 33.979 3.850 

'9604' Κόσκινα (εκτός από απλά κόσκινα αποστράγγισης) 4.299 171 0 0 

'9605' 
Σύνολα ειδών ταξιδιού νεσεσέρ, για την περιποίηση του σώματος, το 
ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτω 17.976 1.514 0 0 

'9606' 
Κουμπιά (εκτός από μανικετόκουμπα) και κουμπιά-σούστες. Μήτρες για 
κουμπιά και άλλα μέρη. Ημιτελή κο 1.387.335 32.201 9.516 263 

'9607' Κλείστρα (φερμουάρ) και μέρη αυτών 120.762 2.732 954 23 

'9608' 
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα 
ή με άλλες πορώδεις μύτες. Σ 1.623.555 324.667 358.718 38.198 

'9609' 
Μολύβια, μολύβια αντιγραφής και χρωματιστά μολύβια (εκτός από τα είδη 
της κλάσης 9608), λεπτές ράβδο 163.079 25.019 73.851 12.181 

'9610' 
Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και 
σε πλαίσιο 109.601 38.188 7.434 164 

'9611' 
Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνίας, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό 
κερί, σφραγίδες αρίθμησης και 18.167 315 0 0 

'9612' 
Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή 
αλλιώς κατασκευασμένες για τ 211.968 11.337 372.514 7.273 

'9613' 
Αναπτήρες και άλλα μέσα ανάφλεξης (εκτός από φυτίλια ανάφλεξης και 
πυροκρουστικά καψούλια για προωστ 26.371 5.820 38 1 

'9614' 
Πίπες για καπνό (ό. συμπ. οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και 
τσιγάρα και τα μέρη αυτών, π.δ. 23.530 240 800 25 
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'9615' 
Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια για τα μαλλιά και 
παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμ 310.981 31.516 3.857 108 

'9616' 
Ψεκαστήρες αρωμάτων και παρόμοιοι ψεκαστήρες για τον καλωπισμό (εκτός 
εκείνων που λειτουργούν με εισ 1.244.792 491.499 14 4 

'9617' 
Θερμομονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερμικά δοχεία κενού. Μέρη 
αυτών (εκτός από γυάλινες φύσιγγε 55.816 28.463 16.422 1.073 

'9618' 
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόμοια είδη, κινούμενες φιγούρες 
και παραστάσεις για βιτρίνες 355.824 25.500 9.712 951 

'9619' 
 

4.633.850 1.369.185 17.486.922 5.478.500 

'9701' 
Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, 
που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου  135.147 8.075 180.629 6.186 

'9703' Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 0 0 200 10 

'9705' 
Αντικείμενα συλλογών και συλλογές, ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή 
ανατομίας. Αντικείμενα συλλο 39 1 0 0 

'9880' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 5.999 100 0 0 
'9889' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 703.122 49.844 0 0 
'9900' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 366.030 19.666 25.777 330 
'9990' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 61.394.945 24.578.143 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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