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Α.  ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  (Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021/2020) 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
προϊόντων, α’ εξαμήνου 2021 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων), 
αυξήθηκε κατά 8,90%, ανερχόμενος σε €1,71 δις, σε σύγκριση με €1,57 δις, το α’ εξάμηνο 
2020. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα ελλειμματικό, διαμορφούμενο το α΄εξάμηνο 
2021 σε €-1,54 δις, λόγω των εισαγωγών υδρογονανθράκων, έναντι €-1,42 δις το α΄εξάμηνο 
2020, με την αύξηση του ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται 
στο 8,42% (Πίνακας Α1, Διάγραμμα Α1). 

 

Πίνακας Α1: Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Ρωσικής Ομοσπονδίας 
(με ενεργειακά προϊόντα) 

  
Α' Εξάμηνο 

2020 
Α' Εξάμηνο  

2021 
Μεταβολή  

% 

Ελληνικές Εξαγωγές 76.203.240 86.362.605 13,33% 

Ελληνικές Εισαγωγές 1.495.712.630 1.625.460.033 8,67% 

Όγκος Εμπορίου 1.571.915.870 1.711.822.638 8,90% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -1.419.509.390 -1.539.097.428 8,42% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  Ευρώ 

 

 

 
 

 

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων, α’ εξαμήνου 2021 (εξαιρουμένων των 
ενεργειακών προϊόντων), ανήλθε σε €379,48 εκ. έναντι €301,30 εκ. το α΄εξάμηνο 2020, 
καταγράφοντας αύξηση 25,95%. Το εμπορικό ισοζύγιο α΄εξαμήνου 2021 κατέγραψε 
έλλειμμα, διαμορφούμενο σε €-208,49 εκ. έναντι €-152,56 εκ. το α΄εξάμηνο 2020, με την 
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αύξηση του ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 36,66% 
(Πίνακας Α1, Διάγραμμα Α1). 

 

Πίνακας Α2:  Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Ρωσικής Ομοσπονδίας 
(εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων) 

  
Α' Εξάμηνο 

2020 
Α' Εξάμηνο  

2021 
Μεταβολή  

% 

Ελληνικές Εξαγωγές 74.369.014 85.494.527 14,96% 

Ελληνικές Εισαγωγές 226.933.853 293.989.774 29,55% 

Όγκος Εμπορίου 301.302.867 379.484.301 25,95% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -152.564.839 -208.495.247 36,66% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  Ευρώ 

 

 

 
 

 

Β.  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  (Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021/2020) 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές μεταξύ των δύο εξαμήνων 2020-2021, 
(συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών), αυξήθηκαν κατά 13,33%, από €76,2 εκ. σε 
€86,4 εκ.  

Παρατίθενται οι Πίνακες των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών για τα α’ εξάμηνα 
2020 και 2021. Σε γενικές γραμμές, η δομή των εξαγωγών από πλευράς κατάταξης των δέκα 
πρώτων κωδικών προϊόντων παρέμεινε μεταξύ των δύο εξαμήνων. 

Για το α΄εξάμηνο 2021, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία είχαν τα εξής προϊόντα: 
ακατέργαστα καπνά (7,74%), σωλήνες από χαλκό (7,33%), ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης 
τηλεφωνίας (5,2%), απορρίμματα από χαλκό (4,70%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (4,66%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 

Έτος Χώρα Κωδικός Περιγραφή 
Αξία 

(ευρώ) 
Ποσότητα 

(κιλά) 

Συμμετοχή 
στην Αξία 

(%) 

2021 ΡΩΣΙΑ '2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

6.685.994 1.101.130 7,74% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7411' Σωλήνες από χαλκό 6.327.697 745.792 7,33% 

2021 ΡΩΣΙΑ '8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται  

4.523.857 54.961 5,24% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από 
ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοι 

4.058.173 646.375 4,70% 

2021 ΡΩΣΙΑ '9990' Εμπιστευτικά προιόντα 4.027.455 492.326 4,66% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 

3.896.770 1.117.656 4,51% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 

3.634.091 1.287.228 4,21% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 
καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσι 

3.465.481 5.130.390 4,01% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες 
συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με βάση 

2.979.071 9.914.238 3,45% 

2021 ΡΩΣΙΑ '1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά 
από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικώ 

2.840.922 629.015 3,29% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7607' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική  

2.767.031 860.208 3,20% 

2021 ΡΩΣΙΑ '8428' 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,  

2.690.536 599.742 3,12% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης 
χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπω 

2.580.887 1.039.040 2,99% 

2021 ΡΩΣΙΑ '8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. 
Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 

2.546.168 22.098 2,95% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2616' 
Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα από 
αυτά 

2.437.338 3.975.220 2,82% 

2021 ΡΩΣΙΑ '4303' 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρ 

2.214.382 4.899 2,56% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές 
ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις 

2.165.200 508.627 2,51% 

2021 ΡΩΣΙΑ '8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια  

1.846.909 746.881 2,14% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. 
Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημ 

1.658.287 17.678.927 1,92% 

2021 ΡΩΣΙΑ '6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, 
άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 

1.551.378 1.526.318 1,80% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 

1.079.447 49.550 1,25% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3909' 
Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε 
αρχικές μορφές 

895.465 358.212 1,04% 

2021 ΡΩΣΙΑ '8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, 
εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ. 

829.434 342.953 0,96% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό 

829.211 1.519.258 0,96% 

2021 ΡΩΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 86.362.605 65.916.624 100,0% 
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Για το α΄εξάμηνο 2020, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία είχαν τα εξής προϊόντα: 
σωλήνες από χαλκό (8,6%), ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας (7,3%), 
ακατέργαστα καπνά (6,5%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (5,9%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 

Έτος Χώρα Κωδικός Περιγραφή 
Αξία  

(ευρώ) 
Ποσότητα 

(κιλά) 

Συμμετοχή 
στην Αξία 

(%) 

2020 ΡΩΣΙΑ 7411 Σωλήνες από χαλκό 6.559.777 1.058.416 8,6% 

2020 ΡΩΣΙΑ 8517 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές 
χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές 
τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική 
ενέργει 

5.575.584 66.761 7,3% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2401 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

4.937.304 852.335 6,5% 

2020 ΡΩΣΙΑ 9990 Εμπιστευτικά προιόντα 4.527.576 446.688 5,9% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3208 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. 
Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, 
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, 
με αναλο 

3.795.461 1.179.282 5,0% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2007 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 
καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

3.554.448 5.619.463 4,7% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3816 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες 
πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με 
βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα) 

2.926.796 9.280.000 3,8% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7607 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα 
ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή 
παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 
mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και 
τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ 

2.694.375 855.932 3,5% 

2020 ΡΩΣΙΑ 1509 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται 
αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών 
μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του 
ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 

2.411.501 551.970 3,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2005 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και 
εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

2.091.838 702.360 2,7% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3921 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με 
υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από 
κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα 
μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τε 

2.030.758 467.383 2,7% 

2020 ΡΩΣΙΑ 8428 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς μεταφοράς και 
εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα 
και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι 

1.960.230 406.615 2,6% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 
από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

1.834.226 3.564.397 2,4% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3824 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των 
χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από 
μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι 
υπολείμμ 

1.831.811 21.478.518 2,4% 

2020 ΡΩΣΙΑ 4303 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα 
φυσικά γουνοδέρματα και δέρμα, υποδήματα και 
καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, καθώς και εκτός από 
είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδι 

1.684.554 2.177 2,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3004 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 
ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

1.667.240 127.137 2,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7404 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από 
ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα 
απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από τέφρες 
και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

1.644.292 351.483 2,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 9019 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). 
Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, 
οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και 
φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή 
αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

1.488.547 57.809 2,0% 

2020 ΡΩΣΙΑ 6802 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, 
φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και 
τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια 
είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο 
σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, 

1.421.077 1.299.496 1,9% 

2020 ΡΩΣΙΑ 8424 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη 
διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι (εκτός από 
πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως 
και παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

1.311.358 599.713 1,7% 

2020 ΡΩΣΙΑ 6005 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών), 
άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001  μέχρι 6004 

1.035.109 360.346 1,4% 

2020 ΡΩΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 76.203.240 67.655.422 100,0% 

 

Όσον αφορά στις μεταβολές επί μέρους κωδικών εξαγώγιμων προϊόντων μεταξύ 
των α’ εξαμήνων 2021/2020, παραθέτουμε τον ακόλουθο Πίνακα όπου καταγράφονται οι 
μεταβολές σε φθίνουσα τάξη.  
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Τις μεγαλύτερες αυξήσεις αξίας εξαγωγών κατέγραψαν τα σκάφη αναψυχής με 

κωδικό 8903 (+4.992,3%), ακολουθούμενα από τους ηλ.συσσωρευτές με κωδικό 8507 
(1.490,6%), τις χρωστικές ύλες με κωδ.3204 (+170,9%) και τα απορρίμματα χαλκού με 
κωδικό 7404 (+146,8%). Ειδικά για τα γουναρικά, κωδ.4303, τα οποία από δεκαετίας 
συνιστούσαν το πρώτο εξαγωγικό μας προϊόν στη ρωσική αγορά, οι εξαγωγές α΄εξαμήνου 
2021 αυξήθηκαν κατά 31,5% έναντι του α΄εξαμήνου 2020, σε αξία όμως ήταν σε χαμηλά 
επίπεδα (2,2 εκ.). 

Αξιοσημείωτη η παρουσία των μεταλλευμάτων πολύτιμων μετάλλων με κωδικό 2626, 
τα οποία δεν είχαν καταγράψει εξαγωγές το α΄εξάμηνο 2020. 

Τις μεγαλύτερες μειώσεις αξίας εξαγωγών κατέγραψαν τα φάρμακα με κωδικό 3004 
(-35,3%), οι ηλ.συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με κωδικό 8517 (-18,9%), τα εμπιστευτικά 
προϊόντα με κωδικό 9990 (-11,0%) και τα συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια με 
κωδικό 3824 (-9,5%). 

 

Εξαγόμενα Ενεργειακά Προϊόντα:  

Ειδικότερα, όσον αφορά στα ενεργειακά προϊόντα, για τον κωδικό 2710 (ορυκτέλαια 
κατεργασμένα), ο οποίος συνέβαλε στην αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά 0,96% το α’ 
εξάμηνο 2021 και κατά 2,4% το α’ εξάμηνο 2020, παρατηρήθηκε ότι, η μεταβολή σε όρους 
αξίας και ποσότητας ήταν σχετικά αναλογική (μείωση αξίας -54,8% και ποσότητας -57,4%). 
Σημειωτέον ότι το επίπεδο τιμών του πετρελαίου στα αρχές των ετών 2021 και 2020 
ευρίσκετο στα ίδια επίπεδα (η κατακρήμνιση των τιμών έλαβε χώρα κατά το β΄ τρίμηνο του 
έτους της πανδημικής κρίσης, 2020). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021/2020 

Έτος Κωδικός Περιγραφή Αξία (ευρώ) Έτος Κωδικός Αξία (ευρώ) 
Μεταβολή 

(%) 
2021/2020 

2021 '2616' 
Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα 
εμπλουτισμένα από αυτά 

2.437.338 2020 2616 0 #DIV/0! 

2021 '8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή 
αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα 
(κανώ) 

2.546.168 2020 8903 50.000 4992,3% 

2021 '8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων 
και των διαχωριστών τους, είτε έχουν 
τετράγωνη ή ορθογώνια  

1.846.909 2020 8507 116.111 1490,6% 

2021 '3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω 
και καθορισμένης χημικής σύστασης. 
Παρασκευάσματα των τύπω 

2.580.887 2020 3204 952.849 170,9% 

2021 '7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό 
(εκτός από ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοι 

4.058.173 2020 
7404 

1.644.292 146,8% 

2021 '3909' 
Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και 
πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 

895.465 2020 3909 440.374 103,3% 

2021 '2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα 
διατηρημένα με ζάχαρη 

3.634.091 2020 
2005 

2.091.838 73,7% 

2021 '8428' 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη 
φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, 
π.χ. ανελκυστήρες,  

2.690.536 2020 
8428 

1.960.230 37,3% 

2021 '2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν 
βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 

6.685.994 2020 
2401 

4.937.304 35,4% 

2021 '4303' 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα 
είδη από γουνοδέρματα (εκτός από γάντια 
που φέρουν ταυτόχρ 

2.214.382 2020 
4303 

1.684.554 31,5% 

2021 '1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που 
λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη 
χρήση μηχανικών ή φυσικώ 

2.840.922 2020 
1509 

2.411.501 17,8% 

2021 '6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την 
οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, 
επεξεργασμένες κα 

1.551.378 2020 
6802 

1.421.077 9,2% 
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2021 '3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και 
λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με 
απανωτές στρώσεις 

2.165.200 2020 
3921 

2.030.758 6,6% 

2021 '7607' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω 
και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, 
χαρτόνι, πλαστική  

2.767.031 2020 
7607 

2.694.375 2,7% 

2021 '3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση 
συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά 
πολυμερή, διασκορπι 

3.896.770 2020 
3208 

3.795.461 2,7% 

2021 '3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και 
παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από 
παρασκευάσματα με βάση 

2.979.071 2020 
3816 

2.926.796 1,8% 

2021 '2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, 
πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που 
παίρνονται από βράσι 

3.465.481 2020 
2007 

3.554.448 -2,5% 

2021 '7411' Σωλήνες από χαλκό 6.327.697 2020 
7411 

6.559.777 -3,5% 

2021 '3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή 
πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και 
παρασκευάσματα των χημ 

1.658.287 2020 
3824 

1.831.811 -9,5% 

2021 '9990' Εμπιστευτικά προιόντα 4.027.455 2020 
9990 

4.527.576 -11,0% 

2021 '8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, 
όπου συμπεριλαμβάνονται  

4.523.857 2020 
8517 

5.575.584 -18,9% 

2021 '3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των 
κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 

1.079.447 2020 
3004 

1.667.240 -35,3% 

2021 '8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, 
για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών 
ή σκόνης, π.δ. 

829.434 2020 8424 1.311.358 -36,7% 

2021 '2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). 
Παρασκευάσματα περιεκτικό 

829.211 2020 2710 1.834.226 -54,8% 

2021 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 86.362.605 2020 
 

76.203.240 13,3% 

 

 

Γ.  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  (Α’ Εξαμήνων 2021/2020) 

 

Οι ελληνικές εισαγωγές μεταξύ των δύο εξαμήνων 2020-2021 
(συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών), κατέγραψαν αύξηση κατά 8,67%, από €1,49 δις 
σε €1,62 δις, επηρεάζοντας έντονα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο 
αυξήθηκε από €1,42 δις σε €1,54 δις. 

Παρατίθενται οι Πίνακες των κυριότερων ελληνικών εισαγωγών για τα α’ εξάμηνα 
2020 και 2021. Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη δομή 
των εισαγωγών, μεταξύ των δύο εξαμήνων, από πλευράς κατάταξης των δέκα πρώτων 
εισαγόμενων προϊόντων. 

Για το α’ εξάμηνο 2021, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία εισαγωγών είχαν τα λάδια 
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (41,9%), τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα ορυκτά (20,9%), τα αέρια πετρελαίου/αέριοι υδρογονάνθρακες (18,2%), το 
αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (7,3%) και ο χαλκός και τα κράματά του (4,1%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 

Έτος Χώρα Κωδικός Περιγραφή 
Αξία  

(ευρώ) 
Ποσότητα 

(κιλά) 

Συμμετοχή 
στην Αξία 

(%) 

2021 ΡΩΣΙΑ '2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 
από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό 

680.984.111 1.669.795.306 41,9% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2709' 
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 

339.950.129 878.276.615 20,9% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 296.452.632 1.116.879.126 18,2% 
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2021 ΡΩΣΙΑ '7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 119.453.343 59.236.323 7,3% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7403' 
Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε 
ακατέργαστη μορφή (εκτός από τα μητρικά κράματα 
χαλκού τη 

66.349.821 8.769.488 4,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '1001' Σιτάρι και σμιγάδι 20.063.014 82.644.590 1,2% 

2021 ΡΩΣΙΑ '1005' Καλαμπόκι 19.790.414 85.072.763 1,2% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2701' 
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά 
καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα 

12.642.350 180.378.281 0,8% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7213' 
Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, 
ακανόνιστα περιελιγμένο 

6.633.366 10.616.778 0,4% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. ¶λλ 

6.106.754 16.828.376 0,4% 

2021 ΡΩΣΙΑ '4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-
πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια  

5.932.085 9.570.061 0,4% 

2021 ΡΩΣΙΑ '4011' 
Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από 
καουτσούκ 

4.459.892 1.447.845 0,3% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7605' 
Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, 
σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, μονωμένα σύ 

4.302.615 2.177.737 0,3% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά 
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 

4.063.087 15.606.009 0,2% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2814' Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 2.943.337 9.001.288 0,2% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3104' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από αυτά 
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 

1.994.084 6.061.068 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2503' 
Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται με 
εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές) 

1.876.903 15.190.360 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 1.746.244 24.844.522 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '4804' 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 

1.455.056 2.447.175 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 1.432.467 1.109.625 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2713' 
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από 
πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών 
πετρελαίου ή 

1.415.849 13.729.869 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7204' 
Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και 
απορρίμματα πλινθωμένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από 
σκ 

1.351.180 4.138.677 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη 
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λει 

1.288.292 2.550.684 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 1.244.021 681.155 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2915' 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα 
τους 

1.241.752 981.336 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2803' 
¶νθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές 
άνθρακα, π.δ.κ.α. 

1.156.663 1.507.458 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '2303' 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, 
πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα 
απο 

1.073.996 5.000.000 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, 
από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μονωμένα προϊό 

994.335 1.048.475 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και 
υαλοπίνακες από γυαλί που είναι λειασμένο ή αποστ 

867.616 2.022.249 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '7227' 
Χοντρόσυρμα από χαλυβοκράματα άλλα από τον 
ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένο ακανόνιστα 

861.012 1.403.214 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ '3902' 
Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 

831.410 643.500 0,1% 

2021 ΡΩΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.625.460.033 4.252.940.572 100,0% 

 

Για το α’ εξάμηνο 2020, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία εισαγωγών είχαν τα λάδια 
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (49,6%), τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή 
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από ασφαλτούχα ορυκτά (24,7%), τα αέρια πετρελαίου/αέριοι υδρογονάνθρακες (10,0%), το 
αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (8,0%) και ο χαλκός και τα κράματά του (2,2%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 

Α’ 
Εξάμηνο 

Χώρα Κωδικός Περιγραφή Αξία (ευρώ) 
Ποσότητα 

(κιλά) 

Συμμετοχή 
στην Αξία 

(%) 

2020 ΡΩΣΙΑ 2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

741.815.818 2.323.242.473 49,6% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2709 
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 

369.078.697 1.236.296.802 24,7% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 149.038.104 895.946.193 10,0% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 119.125.679 70.645.944 8,0% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7403 
Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε 
ακατέργαστη μορφή (εκτός από τα μητρικά κράματα 
χαλκού της κλάσης 7405) 

32.789.587 6.611.212 2,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 1001 Σιτάρι και σμιγάδι 10.065.580 44.331.199 0,7% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2701 
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά 
καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα 

8.820.145 133.755.097 0,6% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7213 
Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, 
ακανόνιστα περιελιγμένο 

5.076.270 13.050.861 0,3% 

2020 ΡΩΣΙΑ 4412 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-
πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και 
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός από 
πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία 
πυκνωμένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, 
πλάκες-διαφράγματα για παρκ 

4.942.842 8.493.229 0,3% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2909 
Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, 
αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, 
υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών, 
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

4.867.662 7.435.814 0,3% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7204 
Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και 
απορρίμματα πλινθωμένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός 
από σκουριές, ίσκα και άλλα απορρίμματα που 
προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, 
απορρίμματα και θραύσματα, ραδιενεργά και 
Θραύσματα από όγκους 

4.274.299 18.551.433 0,3% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3105 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα 
λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή 
φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, 
φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, 
ορυκ 

3.898.920 15.830.277 0,3% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7208 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν 
ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο 
μέταλλο, ούτε επενδυμένα 

2.545.781 6.785.549 0,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 1206 Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα 2.342.959 6.605.377 0,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 4011 
Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από 
καουτσούκ 

2.282.228 734.240 0,2% 

2020 ΡΩΣΙΑ 9999 Εμπιστευτικά 2.199.048 66.009 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3102 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από 
αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια 
σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 
kg) 

2.181.695 11.763.391 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2902 Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 2.109.119 2.620.525 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 7605 
Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, 
σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, μονωμένα 
σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές για 
μουσικά όργανα) 

1.771.447 1.092.472 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 4804 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, 
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 
7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των 
κλάσεων 4802 ή 4803) 

1.747.484 3.023.549 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 4805 
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα 
και αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 
και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί 
καμμιά άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που 
αναφέρονταισ 

1.662.966 3.121.312 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2815 
Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα. Υδροξείδιο 
του καλίου καυστική ποτάσα. Υπεροξείδια του 
νατρίου ή του καλίου 

1.522.761 10.835.595 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 1404 Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 1.387.325 16.829.125 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2915 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά τους 

1.342.746 1.552.574 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 3902 
Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 

1.321.283 1.658.250 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 1005 Καλαμπόκι 1.070.766 6.186.020 0,1% 
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2020 ΡΩΣΙΑ 4802 
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την 
εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί 
και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) 

1.069.188 1.585.580 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ 2835 
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά 
φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 

1.003.482 2.600.870 0,1% 

2020 ΡΩΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.495.712.630 4.881.008.858 100,0% 

 

 

Όσον αφορά στις μεταβολές επί μέρους κωδικών εισαγώγιμων προϊόντων μεταξύ 
των α’ εξαμήνων 2021/2020, παραθέτουμε τον ακόλουθο Πίνακα όπου καταγράφονται οι 
μεταβολές σε φθίνουσα τάξη.  

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις αξίας εισαγωγών κατέγραψαν τα εξής προϊόντα:  
οπτάνθρακας (κωδ.2713, +13.865%), σχοινιά, αρτάνες από χάλυβα (κωδ.7312, +11.660,3%), 
καλαμπόκι (κωδ.1005, +1.748,2%), θείο (κωδ.2503, +1.007,7%), πολυμερή αιθυλενίου 
(κωδ.3901, +379,8%), αμμωνία άνυδρη (κωδ.2814, +217,2%).  

Αξιοσημείωτη η παρουσία των προϊόντων: λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (κωδ.3104) 
και μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή (κωδ.7801), τα οποία δεν είχαν παρουσιάσει 
εισαγωγές το α΄εξάμηνο 2020. 

Τις μεγαλύτερες μειώσεις αξίας εισαγωγών κατέγραψαν τα απορρίμματα 
σιδήρου/χάλυβα (κωδ.7204, -68,4%), τα πολυμερή προπυλενίου (κωδ.3902, -37,1%), 
χαρτό/χαρτόνια κραφτ (κωδ.4804, -16,7%) και χοντρόσυρμα χαλυβοκραμάτων (κωδ.7227, -
12,3%). 

 

Εισαγόμενα Ενεργειακά Προϊόντα 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα ενεργειακά προϊόντα, για τους κωδικούς 2709 και 2710 
(ορυκτέλαια ακατέργαστα και κατεργασμένα), οι οποία συνέβαλαν στην αξία των ελληνικών 
εισαγωγών κατά 62,8% το α’ εξάμηνο 2021 και κατά 74,2% το α’ εξάμηνο 2020, 
παρατηρήθηκε ότι, οι μεταβολές σε όρους αξίας και ποσοτήτων ήταν σχετικά αναλογικές 
(μ.όροι μείωσης αξίας -8% και ποσότητας -26%).  

Για τον κωδ.2711 (αέριοι υδρογονάνθρακες), με συμβολή στην αξία των ελληνικών 
εισαγωγών 18,2% το α΄ εξάμηνο 2021 και 10,0% το α’ εξάμηνο 2020, η μεταβολή σε όρους 
αξίας και ποσότητας ουδόλως ήταν αναλογική (αύξηση αξίας +98,9% και ποσότητας 
+22,7%), υποδηλώνοντας τη σημαντική άνοδο της τιμής του φ.α. το 2021 έναντι του 2020.  

Για τον κωδ.2713 (οπτάνθρακας), η αύξηση σε αξία μεταξύ των δύο εξαμήνων ήταν 
13.655,0%, ενώ για τον κωδ.2701 (λιθάνθρακες) η αύξηση ήταν 43,3%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  

Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021/2020 

Έτος Κωδικός Περιγραφή Αξία (ευρώ) Έτος Κωδικός Αξία (ευρώ) 
Μεταβολή % 
2021/2020 

2021 '3104' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός 
από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήμ 

1.994.084 2020 3104 0 #DIV/0! 

2021 '7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 1.244.021 2020 7801 0 #DIV/0! 

2021 '2713' 
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος 
από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των 
λαδιών πετρελαίου ή 

1.415.849 2020 2713 10.138 13865,8% 

2021 '7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και 
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός 
από μονωμένα προϊό 

994.335 2020 7312 8.455 11660,3% 

2021 '1005' Καλαμπόκι 19.790.414 2020 1005 1.070.766 1748,2% 
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2021 '2503' 
Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που 
παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και 
το κολλοειδές) 

1.876.903 2020 2503 169.436 1007,7% 

2021 '3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 1.432.467 2020 3901 298.533 379,8% 

2021 '2814' 
Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή 
αμμωνία) 

2.943.337 2020 2814 927.923 217,2% 

2021 '7605' 
Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, 
καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 
7614, μονωμένα σύ 

4.302.615 2020 7605 1.771.447 142,9% 

2021 '4407' 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λει 

1.288.292 2020 4407 618.803 108,2% 

2021 '7403' 
Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε 
ακατέργαστη μορφή (εκτός από τα μητρικά 
κράματα χαλκού τη 

66.349.821 2020 7403 32.789.587 102,4% 

2021 '1001' Σιτάρι και σμιγάδι 20.063.014 2020 1001 10.065.580 99,3% 

2021 '2711' 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 

296.452.632 2020 2711 149.038.104 98,9% 

2021 '2303' 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια 
κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου και άλλα απο 

1.073.996 2020 2303 540.284 98,8% 

2021 '4011' 
Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από 
καουτσούκ 

4.459.892 2020 4011 2.282.228 95,4% 

2021 '3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός 
από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήμ 

4.063.087 2020 3102 2.181.695 86,2% 

2021 '2803' 
¶νθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες 
μορφές άνθρακα, π.δ.κ.α. 

1.156.663 2020 2803 696.205 66,1% 

2021 '3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο 
ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και 
κάλιο. ¶λλ 

6.106.754 2020 3105 3.898.920 56,6% 

2021 '2701' 
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια 
στερεά καύσιμα που παίρνονται από το 
λιθάνθρακα 

12.642.350 2020 2701 8.820.145 43,3% 

2021 '7213' 
Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγμένο 

6.633.366 2020 7213 5.076.270 30,7% 

2021 '1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 1.746.244 2020 1404 1.387.325 25,9% 

2021 '7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί 
επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που 
είναι λειασμένο ή αποστ 

867.616 2020 7005 720.169 20,5% 

2021 '4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά 
(κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά 
απλά και παρόμοια  

5.932.085 2020 4412 4.942.842 20,0% 

2021 '7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 119.453.343 2020 7601 119.125.679 0,3% 

2021 '2915' 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και 
οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 
υπεροξέα τους 

1.241.752 2020 2915 1.342.746 -7,5% 

2021 '2709' 
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 

339.950.129 2020 2709 369.078.697 -7,9% 

2021 '2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). 
Παρασκευάσματα περιεκτικό 

680.984.111 2020 2710 741.815.818 -8,2% 

2021 '7227' 
Χοντρόσυρμα από χαλυβοκράματα άλλα από 
τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένο 
ακανόνιστα 

861.012 2020 7227 982.180 -12,3% 

2021 '4804' 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα 
με τη σημείωση 

1.455.056 2020 4804 1.747.484 -16,7% 

2021 '3902' 
Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, 
σε αρχικές μορφές 

831.410 2020 3902 1.321.283 -37,1% 

2021 '7204' 
Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή 
χάλυβα και απορρίμματα πλινθωμένα σιδήρου 
ή χάλυβα (εκτός από σκ 

1.351.180 2020 7204 4.274.299 -68,4% 

2021 ΣΥΝΟΛΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΩΝ 1.625.460.033 2020 
 

1.495.712.630 8,7% 

 

 


