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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 
[To 2014 η Πορτογαλία ολοκλήρωσε το τριετές Πρόγραμμα 

Δημοσιονομικής Προσαρμογής, το οποίο υπεγράφη τον Μάιο του 2011 και 

επέβαλε στην πορτογαλική οικονομία και κοινωνία αυστηρούς 

δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε τόσο από 

τους δανειστές της χώρας, όσο και από  την πορτογαλική κυβέρνηση ως 

θετικό, επαναφέροντας την πορτογαλική οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης 

και αποκαθιστώντας την αξιοπιστία της έναντι των αγορών. Ωστόσο, 

παραμένει το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας και απαιτούνται περαιτέρω 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

πορτογαλικής οικονομίας. Αν και η ρευστότητα στην αγορά βελτιώθηκε, η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέμεινε δυσχερής για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στοιχεία Γεωγραφίας-Πληθυσμός 

 Η Πορτογαλική Δημοκρατία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου 

στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Βόρεια και ανατολικά συνορεύει με την Ισπανία, ενώ νότια και 

δυτικά βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Η χώρα περιλαμβάνει δύο αρχιπελάγη στον 

Ατλαντικό, τις Αζόρες και την Μαδέρα. Έχει έκταση 92.212 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

πληθυσμό 10.427.301 κατοίκους (στοιχεία Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 2013). 

Περιλαμβάνει τις δυο αυτόνομες διοικητικά περιοχές των Αζόρων και της Μαδέρα και 

χωρίζεται διοικητικά σε πέντε περιφέρειες: Αλεντέζου, Αλγκάρβε, Κέντρο, Λισσαβώνα και 

Κοιλάδα του Τάγου, Βορράς. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λισσαβώνα και μεγαλύτερες 

πόλεις το Πόρτο και η Μπράγα. Άνω του 25% του πληθυσμού είναι συγκεντρωμένο στην 

μητροπολιτική περιοχή της Λισσαβώνας, η οποία διαιρείται σε δυο μεγάλες υποπεριφέρειες, 

της Λισσαβώνας και της Χερσονήσου του Setubal. 

2. Πολιτικό Σύστημα 

 Η Πορτογαλία είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Πρόεδρος είναι 

ο Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2006 και επανεξελέγη τον 

Ιανουάριο του 2011. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2011 και την ήττα του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος (PS), σχηματίστηκε Κυβέρνηση Συνασπισμού από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 

(PPD/PSD) και το Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κέντρο-Λαϊκό Κόμμα (CDS/PP). Στο 

πορτογαλικό κοινοβούλιο αντιπροσωπεύονται, επίσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το 

Μπλόκο της Αριστεράς και το Πράσινο Κόμμα. Πρωθυπουργός είναι ο Πέδρο Πάσους 

Κοέλιου (Αρχηγός του PPD/PSD) και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του 

Λαϊκού Κόμματος είναι ο Πάουλο Πόρτας. Επόμενες βουλευτικές θα διεξαχθούν στη χώρα 

το φθινόπωρο 2015.  

 Τα δυο μεγάλα συνδικάτα εργαζομένων στην Πορτογαλία είναι η Γενική Ένωση 

Εργαζομένων-UGT, παραδοσιακά συνδεδεμένη με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και η Γενική 

Συνομοσπονδία Εργαζομένων-CGTP, παραδοσιακά συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό 

Κόμμα.   

3. Εξωτερικές Σχέσεις 

3.1.Πορτογαλία-Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Η Πορτογαλία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε Ε.Ο.Κ.) το 1986 και το 

1999 εισήλθε στη ζώνη του ευρώ. 

3.2.Συμμετοχή Πορτογαλίας σε Διεθνείς Οργανισμούς 

 Η Πορτογαλία συμμετέχει στους ακόλουθους Διεθνείς Οργανισμούς: 

ADB (μη περιφερειακή χώρα), AfDB (μη περιφερειακή χώρα), Australia Group, BIS, CD, 

CE, CERN, CPLP, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IADB, IAEA, 

IBRD, ICAO, ICC (εθνικές επιτροπές), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, 

IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA 

(παρατηρητής), MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (παρατηρητής), OECD, OPCW, OSCE, 

Pacific Alliance (παρατηρητής), Paris Club, PCA, Schengen Convention, SELEC 
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(παρατηρητής), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMIT, 

UNSC (προσωρινό), UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, 

ZC.  

3.3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 Οι μεγαλύτερες καθημερινές εφημερίδες κατά φθίνουσα σειρά κυκλοφορίας είναι η 

Público (34.334) και η Diário de Notícias (28.600), οι οποίες ανήκουν στους Ομίλους Sonae 

και ContolInveste αντίστοιχα. Εβδομαδιαία εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία είναι 

η Expresso του Ομίλου Impresa. Σημαντικότερα έντυπα οικονομικού περιεχομένου είναι τα 

καθημερινά Diário Económico και Jornal de Negócios, καθώς και τα εβδομαδιαία Vida 

Económica και Visão. Oι μεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφημερίδες είναι η Diário Digital και η 

Portugal Diário. Τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας είναι η Κρατική Ραδιοτηλεόραση 

RTP, η Ανεξάρτητη Εταιρεία Επικοινωνίας (SIC) και η Ανεξάρτητη Τηλεόραση (TVI). 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 

1.Γενικά Στοιχεία  

Ορόσημο για την πορτογαλική οικονομία το 2014 ήταν η ολοκλήρωση του τριετούς 

Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, το οποίο υπεγράφη τον Μάιο του 2011. Το 

Πρόγραμμα περιελάμβανε πιστώσεις ύψους 78δις€, εκ των οποίων τα 25,7δις€ προήλθαν 

από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα υπόλοιπα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και την Ε.Επιτροπή. Επέβαλε στην πορτογαλική οικονομία και κοινωνία αυστηρούς 

δημοσιονομικούς περιορισμούς και μέτρα λιτότητας, με αποτέλεσμα συρρίκνωση του 

πορτογαλικού ΑΕΠ κατά 7,8% την τελευταία τετραετία. Πολλάκις, τόσο τα κόμματα της 

Αντιπολίτευσης, όσο και τα συνδικάτα προσέφυγαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο (Σ.Δ.) για 

έλεγχο της συνταγματικότητας των ληφθέντων από την Κυβέρνηση μέτρων. Τούτο είχε ως 

αποτέλεσμα την συχνή ανατροπή των μέτρων που είχαν συμφωνηθεί με τους Θεσμούς, 

υποχρεώνοντας συχνά την κυβέρνηση σε αναζήτηση εναλλακτικών μέτρων.  

Η εφαρμογή του Προγράμματος αξιολογήθηκε τόσο από τους δανειστές της χώρας, 

όσο και από την πορτογαλική κυβέρνηση θετικά, επαναφέροντας την πορτογαλική οικονομία 

σε ρυθμούς ανάπτυξης και αποκαθιστώντας την αξιοπιστία της έναντι των διεθνών 

χρηματαγορών. Κατά την τελευταία τριετία, επετεύχθη πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών και το δημοσιονομικό έλλειμμα υποδιπλασιάσθηκε. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκαν ευρείες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς (εργασία, 

ενέργεια, δικαστικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αναδιαπραγμάτευση 

συμβάσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, κλπ). Περαιτέρω, ως επιβεβαίωση της επιτυχίας του 

Προγράμματος εθεωρήθη η ολοκλήρωσή του χωρίς να ζητήσει η πορτογαλική κυβέρνηση 

προληπτικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ενίσχυσης, αλλά και χωρίς να εκταμιεύσει την 

τελευταία δόση ύψους 2,6δις€.  

Ωστόσο, ολοκληρώνοντας το Μνημόνιο, η Πορτογαλία καλείται να αποδείξει ότι 

πράγματι η οικονομία της είναι αρκετά ανθεκτική, ώστε να επιτύχει κατά τα επόμενα έτη 

τους οικονομικούς δείκτες που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του χρέους της. Πράγματι, 

οι αγορές δείχνουν να έχουν πεισθεί για την ανάκαμψη της πορτογαλικής οικονομίας, 

ωστόσο αυτή παραμένει ευάλωτη έναντι τόσο εξωτερικών παραγόντων (π.χ. ουκρανική 

κρίση, πιθανή ανακοπή της ροής επαναπατρισμού κεφαλαίων από τις αναδυόμενες 
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οικονομίες προς την Ευρώπη), όσο και τυχόν απρόβλεπτης στροφής των αγορών. 

Παράλληλα, παραμένει το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας και απαιτούνται περαιτέρω 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Εξάλλου, παρά τις βελτιώσεις στην ρευστότητα της πορτογαλικής οικονομίας, για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ο κορμός της οικονομίας, παραμένει δυσχερής η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2012-2014 

 Πηγή 2012 2013 2014 

ΑΕΠ (σε τρέχουσες 

τιμές) σε δις ευρώ 

ΙΝΕ 169,668 171,211 174,384 

ΑΕΠ (πραγματική 

μεταβολή%) 

ΙΝΕ -3,2 -1,4 +0,9 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 

(PPS) (EU28=100) 

Eurostat 76 79 80 

Ανεργία % ΙΝΕ 15,5 16,2 13,9 

Πληθωρισμός % Eurostat 2,8 0,4 -0,2 

Εξαγωγές (αγαθά και 

υπηρεσίες) σε δις ευρώ 

BdP 64,260 68,516 70,203 

Εισαγωγές (αγαθά και 

υπηρεσίες) σε δις ευρώ 

BdP 64,445 65, 563 68,222 

Εμπορικό Ισοζύγιο σε δις 

ευρώ 

BdP -0,185 2,953 1,982 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών (δις ευρώ) 

BdP -3,505 2,404 1,044 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

στην Πορτογαλία stock 

(δις ευρώ) 

AICEP 110,1 115,1 116,5 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

στον λοιπό κόσμο stock 

(δις ευρώ) 

AICEP 68 70,3 75,2 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο 

(%ΑΕΠ) 

MINFIN -5,6 -4,8 -4,5 

Δημόσιο Χρέος (%ΑΕΠ) BdP 125,8 129,7 130,2 

Καθαρό Εξωτερικό 

Χρέος (%ΑΕΠ) 

BdP -101,8 -100,6 -102,8% 

3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών μεγεθών 

3.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 Σε ονομαστικούς όρους το πορτογαλικό ΑΕΠ ανήλθε το 2014 σε 174,4δις€. Η 

πορτογαλική οικονομία μετά από τρία χρόνια ύφεσης κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 

0,9% (έναντι ύφεσης 1,4% το 2013 και συνολικά μείωσης του ΑΕΠ κατά 7,8% κατά την 

τελευταία τετραετία), επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη της Τράπεζας της Πορτογαλίας, αλλά 

οριακά χαμηλότερα από την πρόβλεψη της πορτογαλικής Κυβέρνησης και της Ε.Επιτροπής, 

η οποία κυμαινόταν σε 1%. Η οριακή απόκλιση από τον στόχο οφείλεται στην επίδοση του 
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τελευταίου τριμήνου 2014, οπότε η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε. Συγκεκριμένα, κατά το 

τέταρτο τρίμηνο 2014, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7%, με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τα 

προηγούμενα τρίμηνα, ήτοι 0,9%, 0,9%, 1,2%. Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης 

κατά το τελευταίο τρίμηνο οφείλεται, σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, στην 

μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα συνεισφορά της εσωτερικής ζήτησης, και 

συγκεκριμένα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πάντως, η επίδοση της πορτογαλικής οικονομίας 

το 2014 βρίσκεται ακριβώς στον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης, ήτοι 0,9%.  

Η εξέλιξη του ΑΕΠ ανά τρίμηνο (σε ετήσια βάση) το 2014 είχε ως εξής: 

ΑΕΠ μεταβολή 

% (ετήσια 

βάση) 

2012 2013 2014 1
ο
 

τρίμηνο 

2014 

2
ο
 

τρίμηνο 

2014 

3
ο
 

τρίμηνο 

2014 

4
ο
 

τρίμηνο 

2014 

 
-3,2 -1,4 +0,9 +0,9 +0,9 +1,2 +0,7 

 Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας 

 
  Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας 

 Στην ανάκαμψη της οικονομίας το 2014 συνέβαλε καθοριστικά η ανάκαμψη της 

εσωτερικής ζήτησης, η οποία υπεραντιστάθμισε την αρνητική καθαρή εξωτερική ζήτηση. 

Συγκεκριμένα, το 2014 η εσωτερική ζήτηση, για πρώτη φορά από το 2010, συνεισέφερε 

θετικά στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, και ειδικότερα κατά 2% έναντι αρνητικής συνεισφοράς -

2,3% το 2013.  Η εξέλιξη αυτή αντανακλά, κυρίως, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 

κατά 2,1% μετά από συρρίκνωση σχεδόν 10% κατά την προηγούμενη τριετία, 

ακολουθώντας την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Το ποσοστό αποταμίευσης 

των νοικοκυριών μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διακόπτοντας την 

ανοδική τάση των δυο τελευταίων ετών (6,9% το 2014 έναντι 8,7% το 2013). Μείωση (-

0,3%) κατέγραψε η δημόσια κατανάλωση, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, χάρις κυρίως στην πτώση των μισθολογικών δαπανών (λόγω μείωσης του 

αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων). Εξάλλου, το 2014 ανέκαμψαν κατά 5,2% και οι 

επενδύσεις, μετά από μείωση τους κατά 6,7% το 2013. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,3% (έναντι μείωσης κατά 6,3% το 2013). 

  Συμβολή στην διαμόρφωση του ΑΕΠ ως % 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Εγχώρια ζήτηση 1,0 -3,6 0,9 -5,5 -6,9 -2,4 2 

Εξωτερική ζήτηση -1,0 0,6 0,5 4,4 3,6 1 -1,1 

μεταβολή ΑΕΠ % 0,0 -2,5 1,4 -1,3 -3,2 -1,4 +0,9 

                Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας 
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. Δημόσια&Ιδιωτική Κατανάλωση 

(ετήσιες μεταβολές 

%) 

2012 2013 2014 

Δημόσια 

Κατανάλωση 

-4,7 -2,4 -0,3 

Ιδιωτική 

κατανάλωση 

-5,3 -1,5 +2,1 

Επενδύσεις -18,1 -6,7 +5,2 
 Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

Αντίθετα, αρνητική (-1,1%) ήταν η συμβολή της καθαρής εξωτερικής ζήτησης, 

έναντι +1% το 2013, λόγω της αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών με 

μεγαλύτερο ρυθμό (+6,2% το 2014 έναντι 3,6% το 2013) σε σχέση με την αύξηση των 

εξαγωγών, η άνοδος των οποίων επιβραδύνθηκε (+3,4% το 2014 έναντι +6,4% το 2013).  

Σε ρυθμούς ανόδου επανήλθε ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας κυμαινόμενος 

σε 2,8%, κυρίως χάρις στην ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής και την θετική 

συνεισφορά από την τουριστική δραστηριότητα. Ενδεικτική της βελτίωσης του κλίματος 

είναι εξάλλου η βελτίωση του δείκτη οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία μειώθηκε κατά 

8,9%, έναντι πτώσης της με ρυθμούς της τάξης άνω του 15% τα προηγούμενα έτη.   

3.2. Δομή Οικονομίας 

 Όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά την δομή της 

πορτογαλικής οικονομίας, το βασικότερο χαρακτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας είναι η 

μεγέθυνση του τομέα των υπηρεσιών. Κατά το 2014 η συνεισφορά του αγροτικού τομέα 

στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία-ΑΠΑ παρέμεινε σταθερή, ενώ αυξήθηκε η 

συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών εις βάρος αυτής της βιομηχανίας. Ειδικότερα, το 2014 

η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία συνεισέφεραν μόλις κατά 2,3% στην Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία-ΑΠΑ (σε σύγκριση με 24% το 1960 και στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το 

2013) απασχολώντας 8,6% του ενεργού πληθυσμού (έναντι 10,5% το 2011 και 9,9% το 

2013). Η βιομηχανία, κατασκευές, ενέργεια και διαχείριση υδάτων συνεισέφεραν αντίστοιχα 

ποσοστά 21% και 23,9% στην ΑΠΑ και την απασχόληση (έναντι αντίστοιχων μεγεθών 

23,1% και 24,2% το 2013). Το υπόλοιπο τμήμα της οικονομίας αφορά υπηρεσίες, σε 

ποσοστό 76,7% (έναντι 74,4% το 2013), όπου απασχολείται το 67,5% του εργατικού 

δυναμικού της χώρας.  

  

 
 Πηγή: AICEP 
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Πέρα από την επέκταση και την εξειδίκευση που παρατηρείται την τελευταία 

δεκαετία στον τομέα των υπηρεσιών, σημαντικές αλλαγές συντελέστηκαν στον τομέα της 

μεταποίησης, ο οποίος εκσυγχρονίσθηκε και εξειδικεύθηκε με την ενσωμάτωση τεχνολογιών 

και την σταδιακή αντικατάσταση της παραδοσιακής μεταποιητικής βιομηχανίας από νέους 

κλάδους που συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της πορτογαλικής οικονομίας, όπως βιομηχανία 

αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, ηλεκτρονικών, ενέργειας, φαρμάκων, καθώς και νέες 

τεχνολογίες.  

Σημειώνεται ότι στην επέκταση του κλάδου των υπηρεσιών συμβάλλει κατά πολύ η 

γεωγραφική θέση και το ήπιο μεσογειακό κλίμα, που έχουν δώσει ώθηση στην πορτογαλική 

τουριστική βιομηχανία, η συνεισφορά της οποίας το 2014 στο ΑΕΠ κυμάνθηκε σε 9-10%.  

Το 2014 τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ της τάξης των 10,4δις ευρώ, 

καταγράφοντας αύξηση 12,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εξαγωγές 

υπηρεσιών ταξιδίων-τουρισμού αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,1% επί του ΑΕΠ (έναντι 3,6% το 

2013).  

 Επισημαίνεται το μέγεθος της παραοικονομίας, η οποία εμφανίζει επεκτατική τάση, 

φθάνοντας ποσοστά πολύ υψηλά για τις αναπτυγμένες οικονομίες. Σύμφωνα με το 

Παρατηρητήριο Οικονομίας και Καταπολέμησης της Απάτης του Πανεπιστημίου του Πόρτο, 

το μέγεθος της παραοικονομίας ανήλθε σε 26,81% του ΑΕΠ το 2013 (έναντι 26,74% το 

2012 και 12,68% το 1970), ήτοι 45,9δις€. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευση της Κρατικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (η οποία για πρώτη φορά το 2014 δημοσίευσε στοιχεία για το 

μέγεθος της παραοικονομίας), το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 13%. Μη 

υπολογίζοντας τις παράνομες δραστηριότητες (πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών), η 

παραοικονομία στην Πορτογαλία εστιάζεται, κυρίως, στους κλάδους της γεωργίας και των 

υπηρεσιών, με προεξέχοντες τους κλάδους της εστίασης, του εμπορίου ενδυμάτων και του 

κλάδου κατασκευών. 

3.3. Πληθωρισμός 

 Το 2014 ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε -0,2%, μειωμένος κατά 0,6ποσοστιαία 

μονάδα σε σχέση με το 2013. Παρά την ανάκαμψη της οικονομίας το 2014, ο πληθωρισμός 

κατέγραψε για πρώτη φορά από το 2009 αρνητικό πρόσημο.    

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 2008-2014 

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο 2,7 -0,9 1,4 3,7 2,8 0,4 -0,2 

Αγαθά 2,4 -2,4 1,7 4,4 2,5 0 -1,1 

Τρόφιμα 4,2 -2,5 0,4 3 3,4 2,3 -0,7 

Μη 

επεξεργασμένα 

0,6 -4,3 0,7 2,9 2,8 2,6 -2,1 

Επεξεργασμένα 8,1 -0,9 0,2 3,1 4,0 2 0,4 

Βιομηχανικά 1,4 -2,3 2,4 5,2 2,0 -1,5 -1,4 

Μη ενεργειακά -0,2 -0,8 -0,7 1,4 -2,1 -1,5 -1,4 

Ενεργειακά 6,6 -8,0 9,5 12,8 9,5 -0,7 -1,5 

Υπηρεσίες 3,1 1,3 1,0 2,4 3,1 1,1 1,1 

 Πηγή: Τράπεζα της Πορτογαλίας/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 
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3.4. Αγορά Εργασίας 

Απασχόληση 

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας το 2014 αντανακλούν την οριακή ανάκαμψη της 

οικονομίας. Η απασχόληση αυξήθηκε, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε και οι μισθοί 

συγκρατήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,9%, μειωμένο 

κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 

15,1% και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6%. Σε όρους τριμήνων, το τελευταίο τρίμηνο 

του 2014 η ανεργία μειώθηκε σε ετήσια βάση για έκτο συναπτό τρίμηνο σε 13,5%.  

Το 2014 μείωση σε 20,4% κατέγραψε και το ποσοστό των νέων ανέργων (ηλικίας 15-

34), έναντι 23,8% το 2013. Παρόλ’αυτά, αυξήθηκε το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων 

σε 65,5% επί του συνόλου του άνεργου πληθυσμού. Η μείωση της ανεργίας, σύμφωνα με 

ορισμένους αναλυτές, οφείλεται στην μετανάστευση Πορτογάλων στο εξωτερικό. Πράγματι, 

το 2014 συνεχίσθηκε η τάση μείωσης των μονίμων κατοίκων Πορτογαλίας και του 

εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, η μείωση των 

μονίμων κατοίκων το 2013 οφείλεται στην μετανάστευση Πορτογάλων στο εξωτερικό, με 

την καθαρή εκροή μεταναστών να αντιστοιχεί σε 3,5 ανά 1000 κατοίκους, δηλαδή άνω των 

36.000 ατόμων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά την ηλικιακή ομάδα 25-34 

ετών.  

Δείκτες αγοράς εργασίας-ποσοστιαίες μεταβολές% 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πληθυσμός 0,2 0,1 0,1 0,0 0,09 -0,4 -0,6 -0,6 

Εργατικό δυναμικό 0,5 0,3 -0,7 0,0 -0,7 -0,9 -1,8 -1,1 

Συνολική απασχόληση 0,2 0,5 -2,8 -1,5 -2,8 -4,2 -2,6 1,6 

Ανεργία 8,0 7,6 9,5 10,8 12,7 15,7 16,2 13,9 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας 

 

Παραγωγικότητα και Κόστος Εργασίας. 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, το ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 

7,4%. Η εξέλιξη του ωριαίου κόστους εργασίας ανά τρίμηνο και ανά τομέα δραστηριότητας 

είχε το 2014 ως εξής: 

Μεταβολή% ωριαίου κόστους εργασίας 

Οικονομική 

δραστηριότητα 

α΄τρίμηνο 2014 β΄τρίμηνο 2014 γ΄τρίμηνο 2014 δ΄τρίμηνο 

2014 

Σύνολο -3 4,9 0,4 -7,4 

Βιομηχανία 0,7 -0,1 -0,3 -3,1 

Κατασκευές  0,5 -2,5 -6,1 -5,2 

Υπηρεσίες 2,7 0,5 -1,4 -0,4 

Δημόσια 

Διοίκηση-

Εκπαίδευση-

Υγεία- 

-9,7 12 3,2 -15,2 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 
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 Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Πορτογαλίας, το 2014 το μοναδιαίο κόστος 

εργασίας μειώθηκε κατά 0,9%. Την ίδια περίοδο η αποζημίωση ανά εργαζόμενο μειώθηκε 

κατά 1,4%, αλλά οριακή μείωση (-0,5%) κατέγραψε και η παραγωγικότητα.  

Δείκτες Παραγωγικότητας και Κόστους Εργασίας (ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές%) 

 Πορτογαλία Ευρωζώνη 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

αποζημίωση 

ανά εργαζόμενο 

-3,1 3,8 -1,4 1,9 1,7 1,4 

παραγωγικότητα 1 1,4 -0,5 0 0,4 0,3 

μοναδιαίο 

κόστος εργασίας 

-3 1,9 -0,9 1,9 1,2 1,1 

      Πηγή: Τράπεζα της Πορτογαλίας 

 Τον Σεπτέμβριο του 2014, η πορτογαλική κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους 

κοινωνικούς εταίρους για την αύξηση του κατώτατου μισθού (σε ισχύ από 01.10.2014), 

τελευταία αναπροσαρμογή του οποίου είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011. Ο 

κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 20 ευρώ σε 505 ευρώ, ενώ παράλληλα, και προκειμένου 

να περιορισθεί η πρόσθετη επιβάρυνση για τους εργοδότες, μειώθηκε η εργοδοτική 

ασφαλιστική εισφορά (TSU) από 23,75% σε 23%, μόνον όμως για τις περιπτώσεις 

εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.  

3.5. Εξωτερικό Εμπόριο 

Για δεύτερη χρονιά η Πορτογαλία επέτυχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της, αν και μειωμένο σε σχέση με το 2013. Ειδικότερα, το 2014 το πλεόνασμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 1,04δις€, υποδιπλάσιο σε σχέση με το 

2013. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε κατά 926εκ.ευρώ, ανερχόμενο 

συνολικά σε 10,6δις ευρώ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%, με χαμηλότερο ρυθμό σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, οπότε είχαν αυξηθεί κατά 4,5%. Μεγαλύτερη αύξηση 

κατέγραψαν οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ (+4,9%), ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες 

αυξήθηκαν κατά 1,3%. Αντίθετα, μεγαλύτερη άνοδο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

εμφάνισαν οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι 0,9% το 2013. Πάντως το 

ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παραμένει θετικό, χάρις στην θετική επίδοση του διεθνούς 

εμπορίου υπηρεσιών. Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφει πλεόνασμα 

1,9δις€, αν και συρρικνωμένο σε σχέση με το 2013 οπότε ανερχόταν σε 2,95δις€. 

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών&Υπηρεσιών 

    2012 2013 2014 μεταβολή % 2014/2013 

Εξαγωγές δις € 64,260 68,516 70,203 +2,5 

Εισαγωγές δις € 64,445 65,563 68,222 +4,1 

Ισοζύγιο 
δις € -185 2,953 1,982   

% 
ΑΕΠ 0,7 1 0,7   

        
 

  

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών 

    2012 2013 2014 μεταβολή % 2014/2013 

Εξαγωγές δις € 42,213 47,266 48,181 +1,9 

Εισαγωγές δις € 56,374 56,906 58,746 +3,2 
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Ισοζύγιο 
δις € -11,161 -9,640 -10,565 +9,6% 

% 
ΑΕΠ -4,9 -4 -4,2   

    
  

    

Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών 

    2012 2013 2014 μεταβολή % 2014/2013 

Εξαγωγές δις € 19,912 21,935 22,817 +4 

Εισαγωγές δις € 10,647 10,999 11,871 +7,9 

Ισοζύγιο 
δις € 9,265 10,936 10,946 +0,1% 

% 
ΑΕΠ 4,7 6 

 
  

Πηγή: AICEP/Τράπεζα της Πορτογαλίας/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

3.5.1.Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Εισαγωγές Αγαθών. Η σύνθεση των εμπορικών εταίρων της Πορτογαλίας παρέμεινε εν 

πολλοίς αμετάβλητη. Βασικοί προμηθευτές παραμένουν η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία,  η 

Ιταλία και η Ολλανδία, από τις οποίες προήλθε το 2014 το 62% των πορτογαλικών 

εισαγωγών (έναντι 60% το 2013). Το ποσοστό εισαγωγών από χώρες της ΕΕ επί του 

συνόλου αυξήθηκε από 72% σε 74,7%, λόγω της μείωσης των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες 

κατά 6,8%.  

 
Πηγή: AICEP/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία  

Οι εισαγωγές αφορούσαν κυρίως, κατά φθίνουσα σειρά κατ’ αξία, τις κατηγορίες: 

ενέργειας-ορυκτών καυσίμων, μηχανών και συσκευών, οχημάτων και λοιπού υλικού 

μεταφορών, αγροτικών προϊόντων, χημικών, κοινών μετάλλων, πλαστικών, τροφίμων, κλπ.. 

Αύξηση κατεγράφη στις κατηγορίες: υλικό μεταφορών (+22%), υποδήματα (+15,2%),  

δέρματα&δερμάτινα είδη (12%), ενδύματα (+12%), ξυλεία-φελλός (+7,4%), κλπ.. Πτώση 

κατέγραψαν μόνον οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (-8,4%), τροφίμων (-4,3%) και 

αγροτικών προϊόντων (-1,3%). Εξαιρουμένων των καυσίμων, η αύξηση των εισαγωγών 

αγαθών το 2014 κυμαίνεται σε 6%.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
(ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

  2012 2013 2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 
2014/2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

            

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 11.703 11.152 10.214 -8,41 17,35 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 8.342 8.424 8.966 6,44 15,24 

ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚ., ΚΛΠ  4.781 5.067 6.196 22,27 10,53 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ 6.044 6.236 6.153 -1,34 10,45 

ΧΗΜΙΚΑ 6.130 5.880 6.102 3,77 10,37 

ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 4.281 4.326 4.484 3,66 7,62 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 3.104 3.279 3.453 5,29 5,87 

ΤΡΟΦΙΜΑ 2.456 2.606 2.494 -4,29 4,24 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.557 1.618 1.814 12,09 3,08 

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.558 1.725 1.800 4,38 3,06 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤ.ΚΛΠ 
1.164 1.260 1.284 1,94 2,18 

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΌ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΤΙ, ΚΛΠ 1.134 1.159 1.198 3,32 2,03 

ΔΕΡΜΑΤΑ 637 736 825 12,01 1,40 

ΞΥΛΕΙΑ, ΦΕΛΛΟΣ 696 679 750 10,42 1,27 

ΟΡΥΚΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΚΑΥΣΙΜΑ) 
626 684 736 7,65 1,25 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 527 550 634 15,21 1,08 

ΛΟΙΠΑ 1.634 1.631 1.751 7,37 2,98 

ΣΥΝΟΛΟ 56.374 57.013 58.854 3,23 100,00 

Πηγή: AICEP/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

 

Εισαγωγές Υπηρεσιών. Οι πορτογαλικές εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2014 κατά 

7,9%. Τα 2/3 σχεδόν αυτών αφορούν μεταφορικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Την 

μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν σε σχέση με το 2013 οι εισαγωγές υπηρεσιών στους 

κλάδους κατασκευών και πληροφορικής, ενώ μείωση κατέγραψαν μόνον οι υπηρεσίες 

κατασκευών και ψυχαγωγίας/πολιτισμού. Η Πορτογαλία εισάγει υπηρεσίες όπως και αγαθά, 

πρωτίστως από την Ισπανία (18,11%), και ακολουθεί το Ην.Βασίλειο (11%), η Γαλλία (9%), 

η Γερμανία (7,6%), οι ΗΠΑ (7%), η Ολλανδία (3,7%) η Βραζιλία (3,4%), η Ελβετία, το 

Βέλγιο, κ.ά..   

  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

  2012 2013 2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ% 

2014/2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.022,1 3.096,4 3.382,2 9,2 28,5 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 2.946,0 3.119,7 3.318,3 6,4 28,0 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  765,5 829,2 949,0 14,4 8,0 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 665,7 557,3 561,1 0,7 4,7 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 392,6 392,2 431,2 10,0 3,6 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 286,0 291,7 330,3 13,2 2,8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 226,1 237,8 303,4 27,6 2,6 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ  458,7 411,3 226,7 -44,9 1,9 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 101,4 127,9 117,9 -7,8 1,0 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 81,1 67,5 74,0 9,7 0,6 

ΛΟΙΠΕΣ 1.701,7 1.867,9 2.176,8 16,5 18,3 

ΣΥΝΟΛΟ 10.646,9 10.998,8 11.871,0 7,9 100,0 

Πηγή: AICEP/Τράπεζα της Πορτογαλίας 

3.5.2. Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 

Εξαγωγές Αγαθών. Όσον αφορά τους βασικούς πελάτες της Πορτογαλίας, η Ισπανία 

παραμένει με ποσοστό 28% ο βασικός προορισμός των πορτογαλικών εξαγωγών, ενώ 

ακολουθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ην.Βασίλειο και η Ολλανδία. Μόνον η 

Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία απορροφούν το 52% των πορτογαλικών εξαγωγών, ενώ το 

70,9% αυτών προορίζεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι το 2014 

μειώθηκαν αισθητά οι πορτογαλικές εξαγωγές προς την Αγκόλα, η οποία απορρόφησε μόνον 

0,3% των συνολικών πορτογαλικών εξαγωγών, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,6% το 2013.  

 
Πηγή: AICEP/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

Οι πορτογαλικές εξαγωγές αφορούσαν, κυρίως, μηχανές και συσκευές (14,5%), 

οχήματα και υλικό μεταφορών (10,9%), ορυκτά καύσιμα (8,5%), κοινά μέταλλα (8%), 

πλαστικά-ελαστικά (7,2%), αγροτικά (6%), κλπ.. Οι πέντε σημαντικότερες κατ΄ αξία 

κατηγορίες συνιστούν το 50% περίπου του συνόλου των εξαγωγών.   

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

  2012 2013 2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 
2014/2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

        
 

 
ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  6.917 6.948 6.978 0,44 14,5 

ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚ., ΚΛΠ 5.249 4.991 5.243 5,04 10,9 

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 3.763 4.924 4.096 -16,83 8,5 

ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.718 3.694 3.878 4,98 8,0 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.098 3.290 3.454 4,99 7,2 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ 2.442 2.590 2.884 11,34 6,0 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.473 2.549 2.774 8,82 5,8 

ΧΗΜΙΚΑ 2.535 2.667 2.615 -1,96 5,4 

ΤΡΟΦΙΜΑ 2.349 2.536 2.565 1,16 5,3 

ΟΡΥΚΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΚΑΥΣΙΜΑ) 2.219 2.283 2.355 3,15 4,9 

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΌ ΞΥΛΟ, ΧΑΡΤΙ, ΚΛΠ 2.208 2.306 2.301 -0,20 4,8 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 1.645 1.779 1.907 7,22 4,0 

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.654 1.739 1.843 6,01 3,8 

ΞΥΛΕΙΑ, ΦΕΛΛΟΣ 1.457 1.520 1.557 2,43 3,2 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, 
ΦΩΤ.ΚΛΠ 537 661 723 9,38 1,5 

ΔΕΡΜΑΤΑ 185 224 253 12,66 0,5 

ΛΟΙΠΑ 2.766 2.601 2.750 5,74 5,7 

ΣΥΝΟΛΟ 45.213 47.303 48.177 1,85 100,0 

Πηγή: AICEP/Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

Εξαγωγές Υπηρεσιών. Σε αντίθεση με το εμπόριο αγαθών, στο εμπόριο υπηρεσιών ο 

σημαντικότερος πελάτης της Πορτογαλίας δεν είναι η Ισπανία αλλά το Ην.Βασίλειο (μερίδιο 

14,08%). Έπονται κατά φθίνουσα σειρά αξίας εισαγωγών η Γαλλία (13%), η Ισπανία (12%), 

η Γερμανία (9%), η Αγκόλα (7%), οι ΗΠΑ (5%), κλπ.. Το 46% των εξαγωγών αφορά 

τουριστικές υπηρεσίες και ακολουθούν οι κατηγορίες των μεταφορών, υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, κλπ.. 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΕ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 
2012 2013 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ%  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ% 
2014/2013 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΑΞΙΔΙΩΝ 8.605,5 9.249,6 10.393,9 45,6 12,4 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 5.194,4 5.600,6 5.647,3 24,7 0,8 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  951,3 988,1 1.054,8 4,6 6,8 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 561,5 649,6 515,3 2,3 -20,7 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 281,4 242,7 347,0 1,5 43,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 360,7 463,3 324,1 1,4 -30,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 276,7 300,8 217,4 1,0 -27,7 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 215,0 236,8 169,0 0,7 -28,6 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 107,0 98,6 102,5 0,4 4,0 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ 41,2 34,0 72,7 0,3 113,8 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.317,3 4.071,0 3.973,4 17,4 -2,4 

ΣΥΝΟΛΟ 19.912,1 21.935,1 22.817,5 100,0 4,0 

Πηγή: AICEP/Τράπεζα της Πορτογαλίας 
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4. Κρατικός Προϋπολογισμός
1
 

Α. Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2014. 

Το 2014 το έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 4,5% 

επί του ΑΕΠ (7,8δις ευρώ), μειωμένο σε σχέση με το 2013 οπότε είχε ανέλθει σε 4,8% επί 

του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 προέβλεπε έλλειμμα 4% επί 

του ΑΕΠ, πρόβλεψη που αναθεωρήθηκε εκ των υστέρων (στον Προϋπολογισμό έτους 2015) 

σε 4,8%. Η χώρα επέτυχε για δεύτερη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε σε 

0,5% επί του ΑΕΠ (έναντι 0,1% το 2013).  

Μη λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα-εφάπαξ μέτρα, το έλλειμμα εκτιμάται σε 3,6% 

επί του ΑΕΠ (έναντι αντίστοιχου μεγέθους 5,2% επί του ΑΕΠ το 2013). Τα μέτρα αυτά, που 

υπολογίζονται σε ποσοστό 0,9% επί του ΑΕΠ, συνδέονται κυρίως με την επαναταξινόμηση 

του χρέους δυο κρατικών επιχειρήσεων μεταφορών (Carris και STCP). Σημειώνεται ότι, σε 

αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας 

συνεισέφερε θετικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, βελτιώνοντάς το κατά 0,8% επί του 

ΑΕΠ. 

Τα κρατικά έσοδα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, 

καταγράφοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,5% (έναντι αύξησης 6,1% το προηγούμενο 

έτος). Τα τρέχοντα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% (έναντι αύξησης 8,5% το 2013). Τα έσοδα 

από άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 2013, οπότε είχαν καταγράψει 

εντυπωσιακή αύξηση κατά 28,1% λόγω αναθεώρησης το 2013 του καθεστώτος 

φορολόγησης (αύξηση των κλιμάκων από πέντε σε οκτώ, την αύξηση της επιπρόσθετης 

φορολογικής επιβάρυνσης των υψηλών εισοδημάτων άνω των 80.000ευρώ με συντελεστές 

από 2,5% έως 5%, την αύξηση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή από 11,5% σε 

14,5% και του ανώτατου από 46,5% σε 48%).  Η μείωση αυτή αντισταθμίσθηκε από την 

αύξηση των εσόδων από κοινωνικές εισφορές και ΦΠΑ/δασμούς κατά 2,3% και 5% 

αντίστοιχα (έναντι αυξήσεων 4,7% και 0,4% το 2013).  

 Την ίδια περίοδο, οι δημόσιες δαπάνες έμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2013, 

έναντι αύξησής τους κατά 3,9% το προηγούμενο έτος. Οι τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν 

κατά 0,5%, έναντι αύξησης κατά 4,5% το 2013. Οι μισθολογικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 

2,7%, μετά από αύξηση της τάξης του 7% το προηγούμενο έτος (λόγω επαναφοράς 

επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους μετά 

από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου). Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές 

μειώθηκαν κατά 1,5% έναντι αύξησής τους κατά 5,4% το 2013, ενώ οι δαπάνες για τόκους 

αυξήθηκαν κατά 3,1% (έναντι +1,3% το 2013).  

Εκτέλεση προϋπολογισμού 2010-2014 % ΑΕΠ 
 2010 2011 2012 2013  2014  

Έσοδα  40,6 42,1 42,6  44,5 44,5 

Δαπάνες  49,1 49,3 48,1 49,7 48,1 

Δημοσιονομικό έλλειμμα -8,5 -7,2 -5,5 -5,2 -3,6 

Πρωτογενές Έλλειμμα  -5,6 -2,9 -0,7 -0,3 1,4 

Ανάπτυξη  1,4 -1,6 -3,2 -1,4 +0,9 

  Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία/Συμβούλιο Δημόσιων Οικονομικών 

 

                                                 
1
 Στοιχεία προσαρμοσμένα στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών SEC2010. 
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Β. Προϋπολογισμός 2015 

 O κρατικός προϋπολογισμός για το 2015 προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 2,7% 

επί του ΑΕΠ (έναντι προηγούμενης δέσμευσης για δημόσιο έλλειμμα 2,5%.) Προβλέπει, 

επίσης, ανάπτυξη της τάξης 1,5%, μείωση του δημόσιου χρέους σε 123,7% επί του ΑΕΠ 

(έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 128,7%), καθώς και περαιτέρω μείωση της ανεργίας σε 

ποσοστό 13,4%. Επίσης, προβλέπει δημοσιονομικό «μαξιλάρι» ύψους 748,6 εκ.€, 

προκειμένου να καλυφθούν τυχόν δημοσιονομικά κενά. 

Κύρια σημεία προϋπολογισμού 2015.  

α. Συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 2,7% επί του ΑΕΠ και αύξηση του 

πρωτογενούς πλεονάσματος σε 2,2% επί του ΑΕΠ. 

Σκέλος δαπανών: προβλέπεται συνολικά μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 530εκ.€ 

(0,3% επί του ΑΕΠ) από εξοικονόμηση σε: 

 δαπάνες σε τομέα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και άλλες 

ενδιάμεσες καταναλωτικές δαπάνες: 507 εκ.€ ήτοι 0,3% επί του ΑΕΠ 

 μισθολογικές δαπάνες: 189 εκ.€ ήτοι 0,1% επί του ΑΕΠ 

 δαπάνες σε είδος ασφαλιστικού τομέα, κυρίως αφορά σε προμήθεια 

φαρμάκων του εθνικού συστήματος υγείας: 173 εκ.€ ήτοι 0,1% επί του ΑΕΠ 

 επιδοτήσεις προς κρατικές επιχειρήσεις: 99εκ.€ ήτοι 0,1% επί του ΑΕΠ 

 δαπάνες δημοσίων επενδύσεων και λοιπές δαπάνες: 79εκ.€. 

 Ανωτέρω εξοικονόμηση δαπανών προβλέπεται να καλύψει την αύξηση κατά 518 εκ.€ 

των δημοσίων δαπανών για κοινωνικές παροχές, η οποία θα προκύψει από την μερική 

κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων (βλ.κατωτ.). 

Σκέλος εσόδων: προβλέπεται καθαρή αύξηση των εσόδων κατά 504 εκ.€ ήτοι 0,3% επί του 

ΑΕΠ, με σημαντικότερες αυξήσεις υπολογιζόμενες από: 

 έμμεσους φόρους, 260 εκ.€ 

 κρατήσεις κοινωνικών εισφορών 75 εκ.€ 

 αύξηση της εισφοράς τραπεζικού κλάδου, 31 εκ.€ 

 έσοδα από νέο καθεστώς φορολόγησης online τυχερών παιγνίων, 25 εκ.€ 

Ενδεικτικά μέτρα ανά τομέα. 

 συντάξεις. η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβαλλόταν στις συντάξεις άνω των 

2.000 ευρώ στο εξής θα αφορά  στις συντάξεις άνω των 4.611,42€.  

 επιχειρήσεις. περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων από 23% 

σε 21%.  

 άμεση και έμμεση φορολογία. αύξηση του δημοτικού φόρου ακινήτων (με απαλλαγή 

των νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα έως 16.261€, καθώς και των ακίνητων αξίας 

έως 66.500€). Αύξηση του φόρου στα οινοπνευματώδη ποτά κατά 2,9%. 

Διατήρηση πρόσθετου φόρου σε τέλη κυκλοφορίας ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων 

και αύξηση του φόρου στα καύσιμα κίνησης. Επιβολή φόρου καπνού σε 

ηλεκτρονικά τσιγάρα και πούρα. 
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 μείωση κοινωνικού επιδόματος ένταξης(βοήθημα σε πολύ χαμηλά εισοδήματα) και 

επιδόματος γήρατος κατά 2,8% και 6,7% αντίστοιχα. 

 διατηρείται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων και 

των συνταξιούχων σε δώδεκα δόσεις. Διατηρείται το πάγωμα μισθολογικών 

αυξήσεων στον δημόσιο τομέα. 

 τοπική αυτοδιοίκηση. Μείωση των μεταβιβάσεων προς τις αυτόνομες περιοχές των 

Αζόρων και της Μαδέιρα κατά 1,7εκ.€, σε 423 εκ.€. Αύξηση των μεταβιβάσεων 

προς τους Δήμους κατά 131 εκ.€ σε 2,357 δις€. 

 μείωση των δαπανών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 11,3%.  

 μείωση δαπανών για επιδόματα ανεργίας κατά 10,6% (λόγω της υπολογιζόμενης 

μείωσης των ανέργων).  

 για πρώτη φορά προβλέπεται η μεταβίβαση στους φορολογουμένους τυχόν 

πλεονάσματος του προϋπολογισμού από έσοδα ΦΠΑ και φορολογία φυσικών 

προσώπων. Πρόκειται για τρόπο ώστε αφ’ ενός να δοθεί πνεύμα δικαιότερης 

φορολογικής πολίτικης, και αφ’ έτερου να τηρηθεί η δέσμευση προς τους δανειστές 

και τις αγορές για μη δημοσιονομική χαλάρωση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 

δυνατότητα μερικής ή ολικής επιστροφής της έκτακτης εισφοράς επί του 

φορολογητέου εισοδήματος, εφόσον τα κρατικά έσοδα από ΦΠΑ και φορολόγηση 

φυσικών προσώπων υπερβούν τα προϋπολογισθέντα. Το μετρό αφορά στην 

έκτακτη εισφορά του οικονομικού έτους 2015, άρα τυχόν επιστροφές θα 

εκτελεσθούν το 2016. 

5. Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

Α. Ο ρόλος των μΜΕ. Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν τον κορμό της πορτογαλικής 

επιχειρηματικότητας, αντιπροσωπεύοντας το 90% του συνόλου των πορτογαλικών 

επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στην πορτογαλική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο 

ως προς την διατήρηση/δημιουργία απασχόλησης, όσο και ως προς την συνεισφορά στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την εισαγωγή καινοτομιών, χάρις στην ευελιξία που 

εγγενώς έχουν λόγω μεγέθους. Η κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία τα 

τελευταία χρόνια είχε άμεση και δραματική επίπτωση στην ρευστότητα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, το σημαντικότερο πρόβλημα των οποίων (ακόμα και των πλέον υγιών) ήταν 

και εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η πορτογαλική 

κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα πλέγμα μηχανισμών για την στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας και της εξωστρέφειάς τους, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(FEDER) και το Ταμείο Συνοχής. Το πλέγμα αυτό περιλαμβάνει:.  

1. χρηματοδοτικές πιστωτικές γραμμές που παρέχουν χρηματοδότηση είτε προς τις 

πορτογαλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις  «μΜΕ Ανάπτυξη 2014» (στο οποίο εντάσσεται 

η πιστωτική γραμμή Εμπορικών Πιστώσεων σε Εξαγωγείς), «Πιστώσεις Investe», κλπ, 

είτε πιστώσεις προς τοπικούς εισαγωγείς για την υποστήριξη των πορτογαλικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων (σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους Λατ.Αμερικής και 

Αφρικής). 

2. σύστημα χρηματοοικονομικών κινήτρων σε μΜΕ, επιχειρηματικές ενώσεις ή και 

δημόσιους φορείς, που περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ενίσχυση (κάλυψη ποσοστού 
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έως και 45% των επιλέξιμων δαπανών για εταιρείες και ποσοστού από 40-85% για 

φορείς) για ανάπτυξη της εξωστρέφειας, π.χ. για ενέργειες διερεύνησης και παρουσίας 

σε ξένες αγορές, για ενέργειες διεθνούς marketing, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, 

ένταξη σε προγράμματα εξωστρέφειας συλλογικών επιχειρηματικών φορέων, κλπ. 

Μη χρηματοοικονομικοί τρόποι ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

περιλαμβάνουν τα «Καταστήματα του Εξαγωγέα», με αποστολή την τεχνική υποστήριξη των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 

εξαγωγική δραστηριότητα, με ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υποστήριξης και εκ του σύνεγγυς 

παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας. Σήμερα λειτουργούν 14 τέτοια καταστήματα στην 

πορτογαλική επικράτεια, ενταγμένα στο δίκτυο των παραρτημάτων του Πορτογαλικού 

Ινστιτούτου Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (IAPMEI) και διασυνδεδεμένα με 

τον Πορτογαλικό Οργανισμό Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου και Προσέλκυσης 

Επενδύσεων (AICEP).   

Στους θεσμούς και φορείς που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα 

περιλαμβάνονται το Ινστιτούτο Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (IAPMEI), o 

Πορτογαλικός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (AICEP), ο 

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (COSEC), ο Πορτογαλικός Οργανισμός 

για την Χρηματοδότηση και την Ανάπτυξη SOFID, το Πορτογαλικό Ταμείο Ανάπτυξης (στο 

οποίο συμμετέχει και η KfW αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμα), η Α.Ε. μΜΕ Επενδυτική 

(κρατικών κυρίως κεφαλαίων), Εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Κεφάλαια 

Επιχειρηματικού Κινδύνου και Επιχειρηματικοί Άγγελοι.  

Β. Μεταρρύθμιση καθεστώτος φορολόγησης νομικών προσώπων. Η Πορτογαλική 

κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα από το 2013 την μεταρρύθμιση του καθεστώτος 

φορολόγησης νομικών προσώπων, προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των 

πορτογαλικών επιχειρήσεων και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 

θεσμοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε προσωρινά και μόνο για επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του δευτέρου εξαμήνου 2013 «Έκτακτη Έκπτωση Φόρου για 

Επενδύσεις», δηλαδή προνομιακός φορολογικός συντελεστής μειωμένος έως και σε 7,5% 

(από 25% που ίσχυε τότε). Ο προνομιακός αυτός φορολογικός συντελεστής αφορούσε 

επενδύσεις έως 5 εκ. ευρώ, ενώ για επενδύσεις άνω των 5 εκ. ευρώ προβλέπεται απευθείας 

ειδική διαπραγμάτευση ενδιαφερόμενων επενδυτών με τον AICEP για παροχή 

χρηματοοικονομικών, φορολογικών ή άλλων κινήτρων.   

Το αναθεωρημένο καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων μείωσε τον ανώτατο 

φορολογικό συντελεστή από 25 σε 23% το 2014, ενώ το 2015 ο συντελεστής θα μειωθεί 

περαιτέρω σε 21% και το 2016 μεταξύ 17 και 19%. Επιπλέον, ισχύει προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα φορολογικός 

συντελεστής 17% για τα κέρδη έως 15.000 ευρώ, ενώ για τα λοιπά κέρδη άνω του ποσού 

αυτού εφαρμόζεται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής 23%. Επίσης, επιβλήθηκε μια 

επιπλέον κλίμακα στην φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων, με την εισαγωγή του 

συντελεστή 7% σε κέρδη άνω των 35 εκ.ευρώ, ενώ παρέμεινε έκτακτη φορολόγηση με 

συντελεστή 5% των εταιρειών με κέρδη από 7,5 -35 εκ. ευρώ, και με 3% από 1,5-7 εκ. ευρώ. 

Τέλος, μεταξύ άλλων με το νέο νομικό πλαίσιο συστήθηκε Φορολογικό Γραφείο 

Υποστήριξης Αλλοδαπών Επενδυτών, μειώθηκαν σε 30 οι ημέρες της προθεσμίας για 

παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και 

συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης του νέου καθεστώτος.  
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6. Χρηματοδότηση-Τραπεζικός Τομέας- Χρηματιστήριο-Ισοζύγιο πληρωμών 

Α. Έκδοση Ομολόγων. Κατά το 2014, η πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές 

βελτιώθηκε σημαντικά, με μείωση των επιτοκίων και αύξηση της ζήτησης από πλευράς 

ξένων επενδυτών. Την συγκυρία αυτή εξαργύρωσε ο Πορτογαλικός Οργανισμός Δημοσίου 

Χρέους (IGCP) μέσω πολλαπλών εξόδων στις αγορές με εκδόσεις νέων ομολόγων διαφόρων 

ωριμάνσεων, καθώς και μέσω ανταλλαγής παλαιών ομολόγων. Σκοπός της πολιτικής αυτής 

του IGCP ήταν αφενός η ενίσχυση των δημόσιων ταμείων, αφετέρου η βολιδοσκόπηση της 

εμπιστοσύνης των αγορών. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επετράπη η εξισορρόπηση των 

αποπληρωμών του χρέους διαχρονικά και η δημιουργία, κατά την λήξη του Μνημονίου, 

ταμειακών αποθεμάτων ασφαλείας 15-16 δις ευρώ. Τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων του 

Πορτογαλικού Δημοσίου στην δευτερογενή αγορά είχαν υποχωρήσει κατά τα τέλη του 2014 

σε 2,5%.   

  Σημειώνεται ότι, τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Πορτογαλικός Οργανισμός Διαχείρισης 

Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Χρέους (IGCP) εξέδωσε, για πρώτη φορά από το 2006, 

τίτλους 15ετούς ωρίμανσης, αντλώντας από τις χρηματαγορές 3,5 δις ευρώ, με επιτόκιο 

3,875%. Η ζήτηση υπερκαλύφθηκε, καθώς η συνολική προσφορά προσέγγισε τα 9δις ευρώ, 

ενώ ο IGCP εκτιμούσε ότι η προσφορά δεν θα ξεπερνούσε τα 3 δις ευρώ. Όσον αφορά τους 

επενδυτές, η πλειοψηφία αυτών προήλθε από τις ΗΠΑ (32,2%), το Ην.Βασίλειο (29,1%) και 

σκανδιναβικές χώρες. Το 60% των επενδυτών αφορούσε εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία αγόρασαν το 13% των τίτλων, και 

ακολουθούν εμπορικές τράπεζες (13%), κεντρικές τράπεζες (1,4%) και επενδυτικά ταμεία 

(5,7%).  

Β. Τραπεζικό σύστημα.  

 Σεισμό στο πορτογαλικό τραπεζικό σύστημα προκάλεσε στις αρχές Αυγούστου 2014, 

η ανακοίνωση της κατεπείγουσας διάσωσης της τρίτης μεγαλύτερης και πλέον ιστορικής 

πορτογαλικής τράπεζας Banco Espirito Santo-BES, επισκιάζοντας την θετική εικόνα της 

πορτογαλικής οικονομίας, την επομένη μέρα της εξόδου από το Μνημόνιο. Εν μια νυκτί, ο 

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας, κ.Carlos Costa, ανακοίνωσε την 

διάσωση της τράπεζας BES και την ανακεφαλαιοποίησή της από το Ταμείο Εξυγίανσης 

Τραπεζών, προκειμένου να διασφαλισθούν οι καταθέτες, αλλά και η σταθερότητα του 

πορτογαλικού τραπεζικού συστήματος.  

 Η BES ανήκε στον Όμιλο Espirito Santo (GES), εταιρείες του οποίου κατέρρευσαν 

οικονομικά με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν την τράπεζα, η οποία σημειωτέον μόλις δυο 

μήνες πριν είχε ολοκληρώσει επιτυχώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις ευρώ με 

ανοικτή δημόσια προσφορά. Αν και τα προβλήματα του Ομίλου ήταν γνωστά, η Κεντρική 

Τράπεζα της Πορτογαλίας και το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωναν ότι η τράπεζα είχε 

επαρκή κεφάλαια για την αντιμετώπιση των ζημιών από την έκθεσή της στις «παράτυπες» 

ενδοομιλικές συναλλαγές του GES. Όταν, ωστόσο, ανακοινώθηκαν τα οικονομικά 

αποτελέσματα της BES του πρώτου 6μήνου 2014 και η παρουσίαση ζημίας ύψους 3,6 δις 

ευρώ, εκ των οποίων τα 3,5δις αφορούσαν ζημία μόνον του δευτέρου τριμήνου, επήλθαν 

καταιγιστικές εξελίξεις στην τράπεζα.  

Η τράπεζα διεχωρίσθη στην υγιή που έλαβε την επωνυμία «Νovo Βanco» και την 

τοξική που διατήρησε την επωνυμία BES. H «Νovo Βanco» (απαλλαγμένη από τα 

προβληματικά στοιχεία ενεργητικού) ανακεφαλαιοποιήθηκε με 4,9δις ευρώ από το εθνικό 

Ταμείο Εξυγίανσης Τραπεζών, το οποίο κατέχει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της 
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νέας τράπεζας. Στην ανακεφαλαιοποίηση της NovoBanco κλήθηκαν να συνεισφέρουν και οι 

πορτογαλικές τράπεζες, μεταβιβάζοντας εκτάκτως στο εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης ποσό 

635εκ.ευρώ, ποσό που προβλέπεται να τους επιστραφεί εφόσον η τράπεζα πωληθεί 

τουλάχιστον έναντι 4,9δις ευρώ. Σε περίπτωση, όμως, που η Novo Βanco πωληθεί σε τιμή 

κατώτερη των 4,9δις ευρώ, την ζημία θα επωμισθούν οι πορτογαλικές τράπεζες, οι οποίες θα 

καταβάλουν ουσιαστικά την διαφορά μεταξύ του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης και της 

τιμής πώλησης. Η τοξική BES παρέμεινε στην ιδιοκτησία των μετόχων της αρχικής BES, 

εξήλθε από το Χρηματιστήριο με μηδενική αξία και οδηγήθηκε προς εκκαθάριση. Οι 

μέτοχοι και οι κάτοχοι τοξικών ομολόγων επιβαρύνθηκαν πλήρως με το κόστος των τοξικών 

στοιχείων. 

  Θετικά για το πορτογαλικό τραπεζικό σύστημα εμφανίσθηκαν τα αποτελέσματα των 

stress tests που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα οποία ανακοινώθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2014. Συγκεκριμένα, εκ των τριών πορτογαλικών τραπεζών που υπεβλήθησαν 

σε έλεγχο αντοχής, οι δύο, ήτοι η κρατική Caixa Geral de Depositos και η BPI, «πέρασαν» 

επιτυχώς την δοκιμασία. Η τρίτη τράπεζα Millenium BCP, η οποία απέτυχε στον έλεγχο 

λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα του 2013, εμφάνισε κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 1,137δις€. 

Ωστόσο, δεδομένου του εν εξελίξει τότε σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας και της 

πρόσφατης ακόμα τότε επιτυχούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 2,25 δις€, 

πρακτικά εξελήφθη ως επιτυχής η δοκιμασία των stress tests και για την Millenium BCP. 

Σημειώνεται πάντως ότι στην δοκιμασία των stress tests δεν υπεβλήθη η Novo Banco. 

Γ. Χρηματιστήριο. Το 2014 ήταν δύσκολη χρονιά για το Χρηματιστήριο της Λισσαβώνας, 

που οδήγησε τον δείκτη PSI20 σε πτώση 27%. Αιτία της πτώσης ήταν οι αλυσιδωτές 

αντιδράσεις από την κατάρρευση του Ομίλου BES, με σημαντικότερη αυτήν στην 

μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών Portugal Telecom, η οποία έχασε το 73% της 

χρηματιστηριακής της αξίας. Σημειώνεται ότι το 2013 ο δείκτης PSI20 είχε καταγράψει 

άνοδο κατά 16%.  

Δ. Ισοζύγιο πληρωμών. Το 2014 η δυνατότητα του κράτους για χρηματοδότηση της 

πορτογαλικής οικονομίας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών + ισοζυγίου κεφαλαίου, ανήλθε σε 1,05 δις ευρώ (2,1% επί του 

ΑΕΠ), μειωμένη κατά μια ποσοστιαία μονάδα επί του ΑΕΠ σε σχέση με το 2013. Σύμφωνα 

με στοιχεία της Τράπεζας της Πορτογαλίας, η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των 

επενδύσεων και την μείωση της αποταμίευσης, ενώ το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 

παρέμεινε σταθερό. Βελτίωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες κατέγραψε η διεθνής επενδυτική 

θέση της Πορτογαλίας, η οποία ανήλθε σε -111.6% επί του ΑΕΠ, παραμένοντας όμως σε 

πολύ υψηλά αρνητικά επίπεδα.   

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2012-2014 

 (σε εκ. ευρώ)  

 

% επί του ΑΕΠ 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών 

-3.504,9 2.404,9 1.043,8 -2,1 1,4 0,6 

Αγαθά -9.450,1 -7.983,1 -8.964,9 -5,6 -4,7 -5,2 

Υπηρεσίες 9.265,2 10.936,3 10.946,5 5,5 6,5 6,3 

Ισοζύγιο πρωτογενών 

εισοδημάτων 

-4.330,7 -1.823,8 -2.497,3 -2,6 -1,1 -1,4 

Ισοζύγιο δευτερογενών 

εισοδημάτων 

1.010,6 1,274,9 1.559,5 0,6 0,8 0,9 
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Ισοζύγιο κεφαλαιακών 

μεταβιβάσεων 

3.540,8 2.765,3 2.564,4 2,1 1,6 1,5 

Ισοζύγιο 

χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών 

326,1 4.706,9 3.775,2   2,2 

Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών+ισοζύγιο 

κεφαλαίου 

35,8 5.169,7 3.608,2 0 3,1 2,1 

 Πηγή: Τράπεζα της Πορτογαλίας/ Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

Με βάση την νέα μεθοδολογία υπολογισμού των άμεσων ξένων επενδύσεων 

σύμφωνα με την αρχή απαιτήσεων/υποχρεώσεων, τo 2014, oι εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων ανήλθαν σε 8,3δις€, καταγράφοντας αύξηση +11% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Το απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων στην Πορτογαλία τον Δεκέμβριο 2014 

ανερχόταν σε 116,5 δις€, αυξημένο κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Το 31% των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Πορτογαλία το 2014 προήλθε από χώρες μέλη της ΕΕ, εξέλιξη που 

συνιστά σημαντική μείωση σε σχέση με το 2013, οπότε το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε 

το 90%. Ανωτέρω οφείλεται στην αύξηση κατά το 2014 των ροών άμεσων ξένων 

επενδύσεων από την Βραζιλία σε 3,5δις€ (έναντι μόλις 92εκ.€ το 2013). Όσον αφορά τις 

ευρωπαϊκές χώρες, η Πορτογαλία προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις κυρίως από την 

Ολλανδία, την Ισπανία, την Γερμανία, το Ην.Βασίλειο, κ.α.. Πάντως, το 87% του 

αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων στην Πορτογαλία προέρχεται από χώρες της ΕΕ και 

κυρίως από την Ολλανδία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο. Από τρίτες χώρες, 

ξεχωρίζουν, ως χώρες προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων, η Βραζιλία, η Ελβετία, η 

Αγκόλα και οι ΗΠΑ. Βασικοί τομείς της πορτογαλικής οικονομίας που προσελκύουν ξένες 

επενδύσεις είναι το εμπόριο, χρηματοοικονομικές-ασφαλιστικές υπηρεσίες, η μεταποίηση 

και λοιπές υπηρεσίες.  

Την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκε κατά 7% το απόθεμα των πορτογαλικών άμεσων 

ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό, σε συνολικά 75,2δις€. Το 80% των πορτογαλικών 

επενδύσεων στο εξωτερικό προορίζονται στις χώρες μέλη της ΕΕ, κυρίως Ολλανδία, 

Ισπανία, Γερμανία. Από τρίτες χώρες ξεχωρίζει η Αγκόλα, ως προορισμός ποσοστού 4% των 

πορτογαλικών άμεσων ξένων επενδύσεων.  
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   Πηγή: AICEP 

7. Υποδομές-Μεταφορές 

 Την περασμένη δεκαετία, η Πορτογαλία με την απορρόφηση κονδυλίων 

αναπτυξιακών ταμείων της ΕΕ, πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές οδικών 

και σιδηροδρομικών μεταφορών. Το σύγχρονο και διευρυμένο οδικό δίκτυο εκτείνεται 

σήμερα σε 69 χιλιάδες περίπου χιλιόμετρα. Ιδιαίτερα αναπτυγμένο είναι το δίκτυο των 

αυτοκινητοδρόμων, με έκταση 3000χλμ, το οποίο συνδέει τον Βορρά με τον Νότο αλλά και 

τις ορεινές περιοχές με την ακτή του Ατλαντικού.  Το σιδηροδρομικό δίκτυο εκτείνεται σε 

2.813 χιλιόμετρα και ο εμπορικός στόλος αποτελείται από 321 πλοία. Τα μεγαλύτερα 

λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας είναι αυτά της Λισσαβώνας, του Πόρτο,  του Leixoes, του 

Setubal και του Sines, στα οποία προστίθενται οι λιμένες  Horta στις Αζόρες και Funchal 

στην Μαδέρα. Ο εθνικός αερομεταφορέας φέρει την επωνυμία TAP, σύντομα όμως 

αναμένεται να μεταβιβασθεί στην βραζιλιανο-πορτογαλική κοινοπραξία Gateway, στο 

πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της πορτογαλικής κυβέρνησης. Τα 

μεγαλύτερα αεροδρόμια είναι αυτά της Λισσαβώνας και του Faro, την διαχείριση των 

οποίων έχει η γαλλικών συμφερόντων (Vinci) πλέον ΑΝΑ.  

 Όσον αφορά τις υποδομές ενέργειας, με την υλοποίηση του προγράμματος 

ιδιωτικοποιήσεων που εφάρμοσε η πορτογαλική κυβέρνηση από το 2011, οι εταιρείες EDP 

(παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και η REN (διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου), εξαγοράσθηκαν από κινεζικούς ομίλους. 
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8. Διαχείριση οικονομικής κρίσης 

Από το τέλος του 2009, η σταδιακή ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης και των 

οικονομιών των εμπορικών εταιρών της Πορτογαλίας, επέτρεψε την επάνοδο σε θετικούς 

δείκτες και στην πορτογαλική οικονομία, η οποία κατέγραψε ανάπτυξης της τάξης του 1,4% 

το 2010, κυρίως χάρις στην ανάκαμψη των εξαγωγών. Ωστόσο, η εξάπλωση της κρίσης 

χρέους στην ευρωζώνη από το 2010 επιδείνωσε τις συνθήκες πρόσβασης στις χρηματαγορές 

για την Πορτογαλία, η οποία ήδη βρισκόταν σε επιβαρυμένη κατάσταση λόγω υψηλού 

εξωτερικού χρέους, στασιμότητας και υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ο 

συνδυασμός των παραγόντων αυτών έθεσε μη βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά της χώρας, 

καθιστώντας αναπόφευκτη την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου, της Ε.Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και την 

υπογραφή τον Μάιο 2011 Μνημονίου, το οποίο περιελάμβανε βοήθεια ύψους 78 δις ευρώ, 

αλλά και την εφαρμογή προγράμματος αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

Με την εφαρμογή του Μνημονίου, κατά την τελευταία τριετία, επετεύχθη πλεόνασμα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από 

29% σε 41%, το δημοσιονομικό έλλειμμα υποδιπλασιάσθηκε (από 9,8% επί του ΑΕΠ το 

2010 σε προβλεπόμενο 2,5% το 2015), η ανεργία συρρικνώθηκε (από 17,7% σε 15,2%), οι 

όροι δανεισμού βελτιώθηκαν (από 10,6% στις αρχές του 2012 σε 3,6% κατά την λήξη του 

Μνημονίου τον Μάιο του 2014). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ευρείες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς (εργασία, ενέργεια, δικαστικό σύστημα, δημόσια 

διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, 

κλπ). Το δημόσιο χρέος ανήλθε, όμως, στο τέλος του 2014 σε 130,2% επί του ΑΕΠ. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Δημόσιο χρέος στο τέλος 

περιόδου % ΑΕΠ 
68,3 71,6 83,1 94 108,2 124,1 129,4 130,2 

Μεταβολή ετήσια % -1 3,3 11,5 10,3 14,2 14,7 5,3 0,8 

 

 
Πηγή: Τράπεζα της Πορτογαλίας/AICEP 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 

  Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το 2015 η ανάπτυξη θα ανέλθει σε 1,6%. 

Περαιτέρω ανάπτυξη προβλέπεται για το 2016, της τάξης του 2%. Κατά το πρώτο τρίμηνο 

2015, η ανάπτυξη ανήλθε σε 1,5%. Σταθερά υποχωρεί το ποσοστό ανεργίας, η οποία 

μειώθηκε τον Απρίλιο 2015 σε 13%, (έναντι 13,2% τον Μάρτιο και 14% τον Ιανουάριο 

2015). Η ανεργία των νέων μειώθηκε σε 31,2% (έναντι 36,4% τον Απρίλιο 2014).     

  Κατά το πρώτο τρίμηνο 2015, το έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής 

κυβέρνησης ανήλθε σε 710εκ.€, μειωμένο κατά 125εκ.€ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

2014, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 832εκ.€. Οι δαπάνες της 

κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 4,8% και τα καθαρά έσοδα από φορολογία 

αυξήθηκαν κατά 5,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2014. Ειδικότερα, τα έσοδα από 

ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,7%, τα έσοδα από την φορολόγηση νομικών προσώπων 

αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ τα έσοδα από φορολόγηση φυσικών προσώπων μειώθηκαν κατά 

1,8%. Στόχος της πορτογαλικής κυβέρνησης είναι η μείωση του ελλείμματος σε ποσοστό 

2,7% επί του ΑΕΠ το 2015 και η έξοδος της χώρας από την διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος. Πάντως, οι Θεσμοί εκτιμούν ότι το έλλειμμα θα υπερβεί το 3% επί του ΑΕΠ 

και θεωρούν ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα για την επίτευξη του στόχου. Κατά το πρώτο 

τρίμηνο 2015 το δημόσιο χρέος ανήλθε οριακά σε 130,3% επί του ΑΕΠ. Η πορτογαλική 

κυβέρνηση απορρίπτει πάγια οποιοδήποτε ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους.    

  Κατά το πρώτο τρίμηνο 2015, οι πορτογαλικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%, σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2014. Αντίθετα, οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 

1,4%, με αποτέλεσμα την μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών κατά 

661,3εκ.€ σε 1,97δις€. Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές βελτιώθηκε σε 

86,1%. Η μείωση της αξίας των εισαγωγών οφείλεται κυρίως στην συρρίκνωση κατά 30,1% 

των εισαγωγών καυσίμων και λιπαντικών. Αντίθετα, την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι 

εισαγωγές εξοπλισμού μεταφορών (+19,2%). Όσον αφορά τις εξαγωγές, ξεχώρισαν οι 

κατηγορίες καυσίμων&λιπαντικών, μηχανημάτων, άλλων κεφαλαιουχικών αγαθών και 

εξαρτημάτων αυτών, υλικών μεταφορών&εξαρτημάτων.  

  Τα επιτόκια των πορτογαλικών ομολόγων υποχωρούν σταθερά. Στις 02.06.2015 το 

επιτόκιο των δεκαετών πορτογαλικών ομολόγων στην δευτερογενή αγορά ανερχόταν σε 

2,69%. Εξάλλου, η Πορτογαλία συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες που δανείζονται με 

αρνητικό επιτόκιο. Τον Μάιο 2015, ο Πορτογαλικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με 

μέση απόδοση -0,002%.  

  Η πρόκληση για την πορτογαλική οικονομία εστιάζεται σήμερα στην διατήρηση 

βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων, την 

καταπολέμηση της ανεργίας, την τόνωση της κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος. 
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Προβλέψεις 2015-2016 
 ΔΝΤ 

04/2015 

Ε.Επιτροπή 

05/2015 

ΟΟΣΑ 

11/2014 

Τράπεζα 

Πορτογαλίας 

04/2015 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

04/2015 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ΑΕΠ μετ.% 1,6 1,5 1,6 1,8 1,3 1,5 1,7 1,9 1,6 2 

Ιδιωτική 

κατανάλωση μετ.% 

1,7 1,6 2,0 1,6 0,5 0,8 2,4 1,7 1,9 1,9 

Δημόσια 

Κατανάλωση 

μετ.% 

-0,5 0,9 -0,3 0,2 -0,8 -0,4 -0,5 0,2 -0,7 0,1 

Ακαθάριστες 

Επενδύσεις Παγίου 

Κεφαλαίου μετ.% 

3,1 2,6 3,5 4 2,9 3,4 4 4,4 3,8 4,4 

Εξαγωγές μετ.% 5,5 4,8 5,3 6,1 5,3 5,8 4,3 5,8 4,8 5,5 

Εισαγωγές μετ.% 4 4,8 4,7 5,8 3 4,6 3,9 5,5 4,6 5,3 

Εξωτερική Ζήτηση 

(αγαθά) μετ.% 

  4,5 5,7 4,1 5 4,5 5,4 4,5 5,2 

Ισοζύγιο 

τρεχουσών 

συναλλαγών 

%ΑΕΠ 

1,4 1 1,2 1,4 0,4 0,9   0,5 0,4 

Δημόσιο Χρέος 

%ΑΕΠ 

126,3 124,3 124,4 123 128,1 127,6   124,2 121,5 

Πληθωρισμός % 0,6 1,3 0,2 1,3 0,2 0,4 0,2 1,1 -0,2 1,3 

Δημοσιονομικό 

αποτέλεσμα %ΑΕΠ 

-3,2 -2,8 -3,1 -2,8 -2,9 -2,3   -2,7 -1,8 

Ανεργία % 13,1 12,6 13,4 12,6 12,8 12,4   13,2 12,7 

Πηγή: AICEP/Υπουργείο Οικονομικών-Υπουργείο Οικονομίας και Απασχόλησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 

1. Διμερές Εμπόριο 

2012 2013 2014

METABΟ

ΛΗ 

2014/201

2012 2013 2014

METABΟ

ΛΗ 

2014/201

€ € € % € € € %

ΣΥΝΟΛΟ 236.743.900 129.262.454 132.660.305 2,63 126.254.151 120.101.518 127.411.039 6,09

ΠΕΤΡ/ΔΗ 107.002.765 20.697.099 15.273.881 -26,20 153.258 166.482 134.716 -19,08

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΑΙΡ. 

ΠΕΤΡ/ΔΩΝ 129.741.135 108.565.355 117.386.424 8,13 126.100.893 119.935.036 127.276.323 6,12

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-06/2015  

2012 2013 2014 2012 2013 2014

€ € € € € € 

ΣΥΝΟΛΟ 362.998.051 249.363.972 260.071.344 -110.489.749 -9.160.936 -5.249.266

ΠΕΤΡ/ΔΗ 107.156.023 20.863.581 15.408.597 -106.849.507 -20.530.617 -15.139.165

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΑΙΡ.  

ΠΕΤΡ/ΔΩΝ

255.842.028 228.500.391 244.662.747 -3.640.242 11.369.681 9.889.899

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-6/2015  

Η εξέλιξη του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Πορτογαλίας εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από τις διακυμάνσεις του διμερούς εμπορίου καυσίμων. Το 2014, ο όγκος του 

διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Πορτογαλίας αυξήθηκε κατά 4,3% (μετά από συρρίκνωση του 

κατά 31% το 2013), παρά την μείωση κατά 26% των συναλλαγών πετρελαιοειδών. Η μείωση 

αυτή αφορά σχεδόν αποκλειστικά την μείωση των πορτογαλικών εξαγωγών πετρελαιοειδών 

προς την Ελλάδα, οι οποίες επανήλθαν στα επίπεδα του 2011. Οι συνολικές ελληνικές 

εξαγωγές στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 6% σε 127εκ.€, έναντι μείωσής τους 5% κατά 

το προηγούμενο έτος. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από την 

Πορτογαλία αυξήθηκαν σε μικρότερο βαθμό (+2,6%), έναντι συρρίκνωσής τους σχεδόν 

κατά το ήμισυ το 2013, λόγω της εκτόξευσης των πορτογαλικών εξαγωγών καυσίμων το 

2012.  Το αποτέλεσμα του εμπορικού ισοζυγίου είναι ελλειμματικό για την Ελλάδα, κατά 5,2 

εκ.€, αλλά το έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 43% σε σχέση με το 2013. Αν εξαιρέσουμε τα 

πετρελαιοειδή, το ισοζύγιο το 2014 ήταν πλεονασματικό για την Ελλάδα με πλεόνασμα της 

τάξης των 10εκ.€. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2014, η Πορτογαλία κατατάσσεται ως ο 

40
ος

 πελάτης της Ελλάδος (μια θέση υψηλότερα έναντι του 2013), απορροφώντας 0,5% των 

ελληνικών εξαγωγών. Η Πορτογαλία καταλαμβάνει την ίδια θέση και ως προμηθευτής της 

Ελλάδος, καλύπτοντας ποσοστό 0,3% των ελληνικών εισαγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Πορτογαλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 32
η
 θέση στην κατάταξη 

των πελατών της Πορτογαλίας (3 θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με το 2013), απορροφώντας 
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το 0,36% του συνόλου των πορτογαλικών εξαγωγών. Ως προμηθεύτρια χώρα, η Ελλάδα 

κατατάσσεται 48
η
 μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Πορτογαλίας (4 θέσεις χαμηλότερα σε 

σχέση με το 2013), με ποσοστό 0,19% επί των πορτογαλικών εισαγωγών. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Πορτογαλικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και Προσέλκυσης 

Επενδύσεων-AICEP, το 2014 ο αριθμός των πορτογαλικών εταιρειών που πραγματοποίησαν 

εξαγωγές στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάσθηκε, ανερχόμενος σε 1.426 επιχειρήσεις έναντι 

869 το 2013.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2014 2013

μεταβολή 

2014/2013

μερίδιο επί 

συνόλου ΄14

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ SITC1  €  € % % 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 46.722.283 36.610.208      27,62 36,76

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 27.860.948 31.350.389      -11,13 21,92

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 19.944.966 30.894.742      -35,44 15,69

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20.823.740 9.032.290        130,55 16,38

ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 6.596.331 7.118.355        -7,33 5,19

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.559.405 4.677.677        -2,53 3,59

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 438.983 225.563           94,62 0,35

ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 134.716 166.482           -19,08 0,11

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 14.247 24.206              -41,14 0,01

ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1.670 1.606                3,99 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 127.097.289   120.101.518   5,82 100

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- 02/2015  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2014 2013

μεταβολή 

2013/2012

μερίδιο επί 

συνόλου ΄13

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ SITC1  €  € % % 

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 29.568.647 26.495.339      11,60 22,60

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 28.773.390 25.870.850      11,22 21,99

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 19.883.589 22.366.053      -11,10 15,19

ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 15.273.881 20.697.099      -26,20 11,67

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 18.914.996 20.172.076      -6,23 14,45

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 14.711.532 12.313.682      19,47 11,24

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 2.629.650 1.127.385        133,25 2,01

ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 1.102.993 213.390           416,89 0,84

ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1.530 5.432                -71,83 0,00

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 1.151                -100,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 130.860.208   129.262.457   1,24 100

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.- 02/2015  

 Το σημαντικότερο κατά αξία προϊόν που εξάγει η Ελλάδα στην Πορτογαλία είναι 

φρέσκα ψάρια (κυρίως τσιπούρα και λαβράκι). Το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών 

ανήλθαν σε 36,5εκ.€, ήτοι ποσοστό 29% των ελληνικών εξαγωγών στην Πορτογαλία. 

Ακολουθούν μηχανές-συσκευές, (13%), ελάσματα και ταινίες αλουμινίου (7,6%), φάρμακα 

(7%), καπνά (5%), πλαστικά (5%), δημητριακά (3,4%), ηλεκτρικές μηχανές&συσκευές 

(3,3%), τεχνουργήματα χαλκού (2,8%), συνθετικές ίνες, καθαριστικά προϊόντα, κλπ. 

(βλ.παράρτημα).  

 Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα 28 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα 

προϊόντα στην Πορτογαλία (ανά κεφάλαιο Συνδυασμένης Ονοματολογίας), ταξινομημένα 

κατά φθίνον ποσοστό μεταβολής της αξίας εξαγωγών κατά το 2014.  Μεγαλύτερη δυναμική 

κατέγραψαν το 2014 οι εξαγωγές αγαθών των κατηγοριών: διάφορα τεχνουργήματα, 

δημητριακά, χημικά, λέβητες-μηχανές-συσκευές, καρποί&φρούτα, κλπ.. (βλ.κατωτ.πίνακα). 
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2014 2013 2012

€ € € %

96 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 713.144 18.292 24.237 3798,67

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 4.364.935 539.999 194.805 708,32

38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 889.319 125.746 75.988 607,23

84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 16.698.550 5.494.424 4.828.696 203,92

08

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 

ΠΕΠΟΝΙΩΝ 1.700.873 737.239 225.362 130,71

49

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 593.617 263.791 539.242 125,03

02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 953.695 488.228 217.728 95,34

48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή 

ΧΑΡΤΟΝΙ 1.769.653 942.707 605.600 87,72

54 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ 2.503.837 1.536.042 1.319.161 63,01

68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, 

ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 696.337 430.539 729.293 61,74

60 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 533.819 342.021 204.280 56,08

56

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ 

ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 789.787 528.280 818.047 49,50

90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ 

ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 

ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ 590.308 432.180 278.500 36,59

72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 2.174.378 1.752.615 193.571 24,06

03

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

ΥΔΡΟΒΙΑ 36.612.799 30.879.686 30.529.956 18,57

85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ 4.154.132 3.720.482 6.114.014 11,66

33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 820.429 749.926 523.388 9,40

34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟϊΟΝΤΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΣΥΝΘ 2.410.878 2.508.733 3.242.806 -3,90

24 ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 6.589.091 7.105.239 7.422.427 -7,26

32

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 1.284.016 1.478.908 1.597.288 -13,18

52 ΒΑΜΒΑΚΙ 1.884.843 2.178.778 3.205.638 -13,49

74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 3.532.248 4.194.517 4.534.431 -15,79

20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 1.924.733 2.422.552 1.795.794 -20,55

76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 9.689.638 13.426.087 12.347.408 -27,83

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ 8.938.369 13.019.325 12.730.399 -31,35

55 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 1.838.627 2.842.576 2.097.425 -35,32

39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 6.468.254 13.263.863 18.765.829 -51,23

73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 506.804 1.350.349 554.546 -62,47

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛ. ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2012-2014. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2014/2013

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ/Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας  
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 Παρακάτω, παρατίθενται για λόγους συγκρισιμότητας αλλά και υπολογισμού της 

διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στην πορτογαλική αγορά και στατιστικά στοιχεία 

διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Πορτογαλίας της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Πορτογαλίας. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των δυο Στατιστικών Αρχών εμφανίζουν 

σημαντικές αποκλίσεις (π.χ. της τάξης του 30% στην μέτρηση της αξίας των πορτογαλικών 

εξαγωγών στην Ελλάδα). Πάντως, εν λόγω αποκλίσεις περιορίζονται σημαντικά εάν δεν 

συμπεριληφθούν τα πετρελαιοειδή, ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά την απεικόνιση 

της διάρθρωσης των λοιπού διμερούς εμπορίου.  

Προέλευση/ 
Προορισμός 

Πορτογαλικές εισαγωγές Πορτογαλικές εξαγωγές Εμπορικό Ισοζύγιο 

Περίοδος αναφοράς Περίοδος αναφοράς Περίοδος αναφοράς 

2014 2013 Var 2014 2013 Var 2014 2013 Var 

εκ.€  εκ.€  % εκ.€  εκ.€  % εκ.€  εκ.€  % 

ΣΥΝΟΛΟ 58.745 56.906 3 48.181 47.266 2 -10.564 -9.640 10 

ΕΕ 43.873 40.954 7 34.160 33.228 3 -9.713 -7.726 26 

ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

14.873 15.952 -7 14.020 14.039 0 -853 -1.913 -55 

ΕΛΛΑΔΑ 114 120 -5 174 192 -9 60 72 -17 

ΕΛΛΑΔΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΤΡΕΛ. 

113,9 109,3 4 117,1 112,8 4 3 4 -9 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας Πορτογαλίας, κατά το 

2014, ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Πορτογαλίας μειώθηκε κατά 8% σε σχέση με 

το 2013, λόγω της συρρίκνωσης κατά 37% του όγκου εμπορίου πετρελαιοειδών. Συνολικά οι 

ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία μειώθηκαν κατά 5,1%, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές 

από την Πορτογαλία συρρικνώθηκαν κατά 9,6%. Εάν δεν συνυπολογισθεί το εμπόριο 

πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές στην Πορτογαλία καταγράφουν αύξηση της τάξης 

του 4,2%, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από την Πορτογαλία εμφανίζουν άνοδο κατά 3,9%. 

Χωρίς πετρελαιοειδή το αποτέλεσμα του εμπορικού ισοζυγίου είναι ελλειμματικό για την 

Ελλάδα κατά 3,2εκ.ευρώ (βελτιωμένο κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). 

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών το ισοζύγιο είναι ελλειμματικό εις βάρος της 

Ελλάδος κατά 59,8 εκ.€ (έναντι 72,2εκ.€ το 2013).  Το 38% των ελληνικών εξαγωγών στην 

Πορτογαλία το 2014 αφορούσε βιομηχανικό εξοπλισμό, το 32% τρόφιμα-ποτά, το 13% 

κεφαλαιουχικά αγαθά και το 12% άλλα καταναλωτικά αγαθά. 

 Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών προϊόντων (ανά κεφάλαιο Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας), τα βασικά προϊόντα που εισάγει η Πορτογαλία από την Ελλάδα είναι: 

ιχθυηρά (28,5εκ.€), λέβητες, μηχανές, συσκευές (14,8εκ.€), πλαστικά (10,3εκ.€), αλουμίνιο 

(9,8εκ.€), καπνά (6,5εκ.€), δημητριακά (4,8εκ.€), βαμβάκι (4εκ.€), χαλκός&τεχνουργήματα 

(3,6εκ.€), ηλεκτρικές μηχανές&συσκευές (3,5εκ.€), φαρμακευτικά (3,2εκ.€), 

σαπούνια&αλισίβες (2,4εκ.€), συνθετικές ίνες συνεχείς&μη συνεχείς(3,6εκ.€), 

σίδηρος&άλλα μέταλλα (2,2εκ.€), αρώματα, καλλυντικά, κλπ (1,5εκ.€), χαρτί&χαρτόνια 

(1,3εκ.€), καρποί&φρούτα (1,2εκ.€), διάφορα τεχνουργήματα κεφ.96 Σ.Ο.(1εκ.€). Οι 

παραπάνω κατηγορίες προϊόντων συνεισφέρουν στο 90% των ελληνικών εξαγωγών στην 

Πορτογαλία, ήτοι αξία 102 εκ.€, με ποσοστό διείσδυσης 0,45%. Εάν υπολογίσουμε μόνον τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές, το ποσοστό διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων των ανωτέρω 

κατηγοριών στην πορτογαλική αγορά ανέρχεται σε 0,54%.  
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 Εξετάζοντας περαιτέρω, ξεχωρίζουμε με κριτήριο την αξία εξαγωγών προς την 

Πορτογαλία τα ακόλουθα είδη ελληνικών προϊόντων (συνολικής αξίας εξαγωγών 90,9εκ.€). 

 Ιχθυηρά(κεφ.03 ΣΟ). Συνολικά ελληνικές εξαγωγές 28,4εκ.€, με μερίδιο 2% επί του 

συνόλου των πορτογαλικών εισαγωγών και 25% επί των ελληνικών εξαγωγών στην 

Πορτογαλία.  

Νωπή τσιπούρα και λαβράκι:  η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προμηθευτής κατέχοντας το 37% 

της πορτογαλικής αγοράς στα εν λόγω είδη με κύριο και μοναδικό ανταγωνιστή την Ισπανία. 

Ειδικά όσον αφορά την τσιπούρα, η Ελλάδα κατέχει ποσοστό 40% έναντι 58%της Ισπανίας 

με συνολική αξία εξαγωγών 16,7εκ.€. Οι ελληνικές εξαγωγές λαβρακίου κυμαίνονται σε 

χαμηλότερα επίπεδα, ήτοι 7,4εκ.€, αλλά με εξίσου υψηλό ποσοστό διείσδυσης της τάξης του 

32% (έναντι 66% της Ισπανίας).  

Κατεψυγμένα ψάρια (δασμολογικής κλάσης ΣΟ03038990): η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη 

ως προμηθεύτρια χώρα με ποσοστό 17% (3εκ.€). Βασικοί ανταγωνιστές είναι η Ισπανία και 

η Ολλανδία. 

 Φορητοί υπολογιστές (δασμολογική κλάση ΣΟ847130): η Ελλάδα προμηθεύει 

ποσοστό 3% (11εκ.€) των  πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 373,3εκ.€. 

Βασικοί προμηθευτές είναι η Ολλανδία, η Ισπανία και η Γερμανία και ακολουθούν 

Ιταλία, Κίνα και Βιετνάμ. 

 Πλαστικά: οι συνολικές εισαγωγές της Πορτογαλίας στην εν λόγω κατηγορία 

ανέρχονται σε 2,7δις€, εκ των οποίων η Ελλάδα προμηθεύει το 0,38% (10,3εκ.€). 

Συγκεκριμένα η Ελλάδα εξάγει στην πορτογαλική αγορά πολυμερή προπυλενίου (με 

ποσοστό διείσδυσης 1,26%), πλαστικές πλάκες/ταινίες/φύλλα (με ποσοστό 

διείσδυσης 0,71%) και πλαστικούς σωλήνες (με ποσοστό διείσδυσης 1,57%). Λοιποί 

προμηθευτές, με βασικότερη την Ισπανία, είναι  η Γερμανία, Ολλανδία, Ινδία, Ιταλία, 

Βέλγιο. Ειδικότερα, σε ανταγωνιστικό επίπεδο με την Ελλάδα, αναλόγως των 

συγκεκριμένων ειδών, βρίσκονται οι: Αυστρία, Ισραήλ, Κίνα, Λουξεμβούργο, 

Βέλγιο, Σουηδία.  

 Πλάκες αλουμινίου (δασμολογική κλάση ΣΟ7606): οι ελληνικές εξαγωγές 

ανέρχονται σε 9,3εκ.€, καλύπτοντας το 11,7% των πορτογαλικών εισαγωγών που 

ανέρχονται σε 79,5εκ.€. Η Ελλάδα είναι η τέταρτη προμηθεύτρια χώρα, μετά την 

Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ακολουθούν με μικρότερο μερίδιο επί των 

εισαγωγών η Γαλλία, η Τουρκία, η Σουηδία. 

 Ακατέργαστα καπνά και πούρα/τσιγάρα: οι ελληνικές εξαγωγές ακατέργαστων 

καπνών και τσιγάρων ανέρχονται σε 4εκ.€ και 2,3εκ€, αντίστοιχα. Στα ακατέργαστα 

καπνά η Ελλάδα κατέχει ποσοστό 4,3% επί των εισαγωγών με βασικούς 

ανταγωνιστές την Ιταλία, την Αργεντινή, την Τουρκία, την ΠΓΔΜ, την Βουλγαρία. 

Στα πούρα/τσιγάρα η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 2,6% με βασικούς ανταγωνιστές το 

Ην.Βασίλειο, την Γαλλία, το Βέλγιο.  

 Σιτάρι και σμιγάδι (δασμολογική κλάση ΣΟ1001):  οι ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται 

σε 4,1εκ.€, καλύπτοντας το 1,56% των πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 

266εκ.€. Βασικοί προμηθευτές είναι η Γαλλία και η Ισπανία, και ακολουθούν με 

μικρότερα μερίδια η Γερμανία, ο Καναδάς, το Ην.Βασίλειο, η Ελλάδα, η Πολωνία, η 

Ολλανδία, η Λιθουανία.  
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 Βαμβάκι: οι ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται σε 4εκ.€, καλύπτοντας το 0,81% των 

πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 494εκ.€. Η Ινδία, η Ισπανία, η Τουρκία 

και το Πακιστάν προμηθεύουν το 57% των εισαγωγών. Ακολουθούν με μικρότερο 

μερίδιο οι: Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αίγυπτος, Κίνα, Γερμανία, Ην.Βασίλειο, 

Γαλλία, κ.ά.. 

 Ράβδοι και σωλήνες από χαλκό (δασμολογικές κλάσεις ΣΟ 7407&7411): οι 

ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται σε 3,3εκ.€, καλύπτοντας το 4,4% των πορτογαλικών 

εισαγωγών που ανέρχονται σε 75,7εκ.€. Η Ελλάδα είναι τέταρτη προμηθεύτρια χώρα 

στις ράβδους και πέμπτη στους σωλήνες. Βασικοί προμηθευτές είναι η Ισπανία, η 

Γερμανία και η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, κλπ..  

 Νήματα και υφάσματα από συνθετικές ίνες (δασμολογικές κλάσεις ΣΟ 5510&5407): 

οι ελληνικές εξαγωγές συνθετικών νημάτων (δ.σ.5510) ανέρχονται σε 1,8εκ.€, 

καλύπτοντας το 4,9% των πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 36,5εκ.€. 

Βασικός προμηθευτής με μερίδιο 36% είναι η Ινδονησία και ακολουθούν Αυστρία, 

Ιταλία, Τουρκία, Ολλανδία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισπανία, Ινδία, Κίνα, κ.ά.. Οι 

ελληνικές εξαγωγές συνθετικών υφασμάτων (δ.σ.5407) ανέρχονται σε 1,4εκ.€, 

καλύπτοντας το 1,43% των πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 93,9εκ.€. Η 

Ισπανία και η Γερμανία καλύπτουν το ήμισυ των αναγκών εισαγωγής και 

ακολουθούν Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ην.Βασίλειο, Κίνα, Ολλανδία, Τουρκία, 

Ελλάδα, Ν.Κορέα, Τσεχία, κ.ά.. 

 Φάρμακα προς λιανική πώληση (δασμολογική κλάση ΣΟ3004): οι ελληνικές 

εξαγωγές ανέρχονται σε 2,7εκ.€, καλύπτοντας το 0,16% των πορτογαλικών 

εισαγωγών που ανέρχονται σε 1,7δις.€. Βασικοί προμηθευτές είναι οι: Γερμανία, 

Γαλλία, Ιρλανδία, Ην.Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία.   

 Μπαταρίες (δασμολογική κλάση ΣΟ8507): οι ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται σε 

2,6εκ.€, καλύπτοντας το 3,56% των πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 

72,8εκ.€. Βασικός προμηθευτής είναι η Ισπανία (56%), και ακολουθούν με 

μικρότερα μερίδια η Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία. 

 Προϊόντα καθαρισμού (δασμολογική κλάση ΣΟ340220): οι ελληνικές εξαγωγές 

ανέρχονται σε 2,3εκ.€, καλύπτοντας το 1,54% των πορτογαλικών εισαγωγών που 

ανέρχονται σε 150εκ.€. Βασικοί προμηθευτές είναι η Ισπανία και το Ην.Βασίλειο 

(συνολικά 70%), και ακολουθούν οι: Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, κ.ά..   

 Αρώματα, καλλυντικά, αποσμητικά, κλπ (δασμολογικές κλάσεις 

ΣΟ3303,3304,3307): οι ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται σε 1,5εκ.€, καλύπτοντας το 

0,4% των πορτογαλικών εισαγωγών που ανέρχονται σε 370εκ.€. Βασικοί 

προμηθευτές στα ανωτέρω είδη είναι η Ισπανία και η Γαλλία. 

 Ηλιακοί συλλέκτες (δασμολογική κλάση ΣΟ841919): οι ελληνικές εξαγωγές 

ανέρχονται σε 1,1εκ.€, καλύπτοντας το 8,5% των πορτογαλικών εισαγωγών που 

ανέρχονται σε 13εκ.€. Η Ελλάδα είναι η τέταρτη προμηθεύτρια χώρα, μετά την 

Ισπανία, την Γερμανία και την Αυστρία. Ακολουθούν με μικρότερο μερίδιο το 

Ην.Βασίλειο, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Τουρκία. 
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Άλλα επιλεγμένα παραδοσιακά ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα.   

 Κονσερβοποιημένα ροδάκινα (δασμολογική κλάση ΣΟ200870): η αξία των 

ελληνικών εξαγωγών είναι χαμηλή (650.000€). Πάντως, η Ελλάδα κατέχει την 

δεύτερη θέση μετά την Ισπανία (92%) ως προμηθεύτρια χώρα με ποσοστό 6,4%. Οι 

συνολικές πορτογαλικές εισαγωγές ανέρχονται σε 10,1εκ.€. 

 Μάρμαρα, τραβερτίνες, ασβεστόλιθοι (δασμολογική κλάση ΣΟ2515): οι 

πορτογαλικές εισαγωγές ανέρχονται σε 3,6εκ.€, εκ των οποίων η Ελλάδα προμηθεύει 

το 4,2% (154.000€). Βασικοί προμηθευτές στην κατηγορία αυτή είναι οι: Ισπανία 

(45%), Τουρκία(22%), Γαλλία(8%), Ελλάδα. 

 Παρθένο ελαιόλαδο (δασμολογική κλάση ΣΟ15091090): σχεδόν αποκλειστικός 

προμηθευτής είναι η Ισπανία με μερίδιο επί των εισαγωγών 97%. Δεν 

πραγματοποιούνται καθόλου εισαγωγές από Ελλάδα. 

 Πέραν της διατήρησης του σημαντικού μεριδίου της πορτογαλικής αγοράς φρέσκων 

ψαριών (κυρίως τσιπούρα και λαυράκι), στόχος για τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα 

είναι η αξιοποίηση της δυναμικής για αύξηση των εισαγωγών που παρουσιάζουν 

συγκεκριμένοι τομείς της πορτογαλικής οικονομίας (βλ. και στατιστικό παράρτημα), μεταξύ 

των οποίων οι κλάδοι αλουμινίου, νημάτων, παρασκευασμάτων κρεάτων και ψαριών, 

καρπών και φρούτων, υφασμάτων, πλαστικών, πλεκτικών υλών, χημικών, ενδυμάτων, κλπ. 

Ειδικά για τα προϊόντα τροφίμων σημειώνεται παράλληλα ότι το ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες 

ελιές, το κρασί, το μέλι και τα τυριά, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων ανάμεσα στα 

παραδοσιακά προϊόντα της πορτογαλικής παραγωγής, με αποτέλεσμα οι Πορτογάλοι να 

προτιμούν και να θεωρούν ποιοτικά καλύτερα τα τοπικά προϊόντα και να καταναλώνουν τα 

εισαγόμενα ως delicatessen.  

2.Επενδύσεις 

2.1.Ελληνικές επενδύσεις στην Πορτογαλία 

 Η παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Πορτογαλία είναι περιορισμένη. Μοναδική 

ελληνική επένδυση είναι σήμερα το εργοστάσιο παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης 

Iberfibran, στο Ovar, με συμμετοχή 65% της ελληνικής εταιρείας Fibran-Δ.Αναστασιάδης. 

Έλληνες ομογενείς δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών 

(εστίαση, χονδρεμπόριο, ναυτιλιακές υπηρεσίες, κλπ).. 

2.2.Πορτογαλικές επενδύσεις στην Ελλάδα 

 Η σημαντικότερη πορτογαλική επένδυση στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος η 

θυγατρική της Millenium BCP, η οποία αποδείχθηκε ζημιογόνος για την μητρική εταιρεία 

και πωλήθηκε το 2013 στον Όμιλο Πειραιώς. Ο Όμιλος Sonae, μέσω της θυγατρικής για την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία εμπορικών κέντρων Sonae Sierra, συμμετέχει σε δύο εμπορικά 

κέντρα, το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη (κοινοπραξία με την Lamda 

Developments και τον όμιλο Χαραγκιώνη) και το Pantheon Plaza στη Λάρισα (κοινοπραξία 

με την Rockspring). Εκκρεμεί η ανέγερση του εμπορικού κέντρου της κοινοπραξίας Sonae-

Ομίλου στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου.  

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται, επίσης, οι πορτογαλικοί όμιλοι Martifer με την 

Martifer Solar Hellas SA, η Petrotec SA με Petroassist Hellas Ltd για εγκαταστάσεις 
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σταθμών πώλησης καυσίμων και η  PLM με την PLM Hellas. Γραφεία και καταστήματα με 

τη μορφή franchise διαθέτουν οι Onebiz, Peter Murray και Salsa Jeans. 

3. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας-Διακρίσεις 

 Συντονισμός και Διοργάνωση από το Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας, σε συνεργασία με 

τον Δήμο της Tavira (Εμβληματική Κοινότητα Πορτογαλίας για την Μεσογειακή 

Διατροφή), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης&Τροφίμων της Ελλάδος, το 

Αγρονομικό Μεσογειακό Ινστιτούτο Χανίων και το Μανιατάκειο Ίδρυμα, ελληνικής 

συμμετοχής με εθνικό περίπτερο στο 2
ο
 Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής, Tavira 5-

7 Σεπτεμβρίου 2014.   

 Εν λόγω Φεστιβάλ εντάχθηκε στις δράσεις του Προγράμματος Προστασίας και 

Διάδοσης της Μεσογειακής Διατροφής που έχει συμφωνηθεί με την UNESCO και 

πραγματοποιήθηκε στην Tavira, η οποία έχει ορισθεί ως η Εμβληματική Κοινότητα (κατά 

αντιστοιχία με την Κορώνη) για την μεσογειακή διατροφή της Πορτογαλίας, μιας εκ των 

επτά χωρών που ενέγραψαν την Μεσογειακή Διατροφή στον κατάλογο της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Στο πλαίσιο αυτό και πέραν 

της προβολής της γαστρονομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, μέσω της ελληνικής 

συμμετοχής, εδόθη και μια άριστη ευκαιρία στην ελληνική αντιπροσωπεία για την ενίσχυση 

του ήδη υφιστάμενου διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Δήμο της Tavira, ειδικά 

εν όψει του συντονιστικού ρόλου των 7 χωρών που είχε αναλάβει η Ελλάδα έως τον Μάιο 

του 2015. 

 Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κέντρο της Tavira, μιας γραφικής, 

κατεξοχήν τουριστικής πόλης του Algarve, ήταν ανοιχτό στο ευρύ κοινό και απετέλεσε 

πολυγεγονός (έκθεση προϊόντων, επιδείξεις μαγειρικής, γευστικές δοκιμές, σεμινάρια, 

συμβουλές υγείας και διατροφής, πολιτιστικά δρώμενα, κλπ) και πόλο έλξης για ολόκληρη 

την Περιφέρεια του Algarve. Συμμετείχαν με περίπτερα πάνω από 80 εταιρείες και 40 

φορείς, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς υγείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, 

κλπ, ενώ, από πλευράς μεσογειακών χωρών συμμετείχε με περίπτερο, επίσης, το Μαρόκο. 

Υπολογίζεται δε ότι οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 60-70 χιλιάδες. Η ελληνική συμμετοχή 

ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και το ελληνικό περίπτερο προσήλκυσε δεκάδες χιλιάδες 

επισκέπτες, Πορτογάλους και αλλοδαπούς (κυρίως Βρετανούς, Ισπανούς και Ολλανδούς). 

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, η περιφέρεια του Algarve και 

ειδικότερα η Tavira κατακλύζεται από τουρίστες, ενώ πολλοί ξένοι έχουν, επίσης, επιλέξει 

την περιοχή αυτή ως μόνιμη κατοικία. Οι πολυάριθμοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, ελιές, προϊόντα μαστίχας 

(λικέρ, αμυγδαλωτά, κ.ά.), παστέλια, παξιμάδια, κουλουράκια, ξερά σύκα, κλπ. Στο 

ελληνικό περίπτερο εκτέθηκαν, επίσης, άλλα προϊόντα όπως μέλι, χειροποίητα ζυμαρικά, 

αρωματικά βότανα, φέτα, κρασί, κ.ά., βασικά και αυθεντικά δείγματα της ελληνικής 

μεσογειακής διατροφής, καθώς και έντυπο προωθητικό υλικό για τον ελληνικό τουρισμό, 

την ελληνική γαστρονομία, την μεσογειακή διατροφή, κλπ, που διανεμήθηκε στους 

επισκέπτες.  

 Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός παρά τω 

Πρωθυπουργώ και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Miguel Poiares Maduro, ο Υφυπουργός 

Πολιτισμού κ.Jorge Barreto Xavier, ο Δήμαρχος της Tavira, κ.ά. Το Φεστιβάλ έτυχε 

ευρύτατης προβολής στα τοπικά ΜΜΕ, με αναφορά στην συμμετοχή της Ελλάδος, την 

ελληνική γαστρονομία, τον συντονιστικό ρόλο της Ελλάδος και εν γένει την κουλτούρα της 

μεσογειακής διατροφής. 
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 Πρωτοβουλία και διοργάνωση από Πρεσβεία Λισσαβώνας/Γραφείο ΟΕΥ, σε 

συνεργασία με πορτογαλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Portugal Telecom, επίσκεψης 

εκπροσώπων Κοινοτικών Πρεσβειών σε Data Center της PT στην Covilhã της 

Κεντρικής Πορτογαλίας, 26.05.2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ. 

 Συμμετοχή σε Διπλωματικό Παζάρι Λισσαβώνας (Δεκέμβριος 2014).  

 Συμμετοχή, διανομή τουριστικού προωθητικού υλικού, πραγματοποίηση 

συναντήσεων με στελέχη πορτογαλικών εταιρειών σε stand εκπροσώπων Πρεσβειών 

σε έκθεση Portugal Exportador (19.11.2014). 

 Συνδρομή σε συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε Διεθνή Διαγωνισμό Εξαιρετικά 

Παρθένου Ελαιολάδου, Μπέζα-Μάιος 2014.  

4. Τουρισμός 

Οι αφίξεις τουριστών από την Πορτογαλία μειώθηκαν κατακόρυφα το 2013 σε 

13.304 από 20.483 κατά το προηγούμενο έτος. Η μείωση αυτή συμπίπτει με την διακοπή 

(Οκτώβριος 2012) της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Λισσαβώνας-Αθήνας της TAP 

PORTUGAL. Το 2014, οι αφίξεις Πορτογάλων αυξήθηκαν κατά 6,8%, σε 14.206, ωστόσο ο 

ρυθμός αύξησης είναι πολύ κατώτερος του ρυθμού αύξησης της τουριστικής κίνησης προς 

την Ελλάδα από χώρες της ΕΕ, ο οποίος κυμάνθηκε σε 25,9%. Οπωσδήποτε η 

επαναλειτουργία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης θα λειτουργήσει θετικά στην τουριστική 

κίνηση εκατέρωθεν. Τους θερινούς μήνες πραγματοποιούνται πτήσεις charter από την 

Λισσαβώνα προς την Κρήτη.   

5. Τομείς Συνεργασίας-Προτάσεις 

 Τα τελευταία χρόνια οι εκδηλώσεις/δράσεις προώθησης των ελληνικών εξαγωγών 

στην Πορτογαλία ήταν ελάχιστες, λόγω της δημοσιονομικής δυσχέρειας επιχειρηματικών και 

κρατικών φορέων. Υφίσταται, συνεπώς, ευρύ πεδίο εν δυνάμει δραστηριοποίησης με σκοπό 

την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, ενδεικτικά: 

-συμμετοχή ελληνικών φορέων και εταιρειών σε Διεθνείς Εκθέσεις που πραγματοποιούνται 

στην Λισσαβώνα, ειδικότερα τροφίμων, δομικών υλικών/κατασκευών,   

-πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών, 

-πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με ελληνικούς κλαδικούς φορείς και 

Πορτογαλικό Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και Προσέλκυσης Επενδύσεων(AICEP),  

-πραγματοποίηση στοχευμένων εκδηλώσεων προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με 

ελληνικούς και πορτογαλικούς κλαδικούς φορείς,  

Όσον αφορά την διμερή συνεργασία, υφίσταται περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης των 

εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δυο οικονομιών. Ενδεικτικά:   

 συγκρότηση συνεργειών από ελληνικές και πορτογαλικές εταιρείες, με σκοπό την 

ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων σε Τρίτες χώρες, όπου  κάθε μια από τις δυο χώρες 

έχει παραδοσιακά παρουσία και προνομιακές σχέσεις (Ν.Α. Ευρώπη και χώρες ΚΑΚ 

για την Ελλάδα, αναπτυσσόμενες αφρικανικές και χώρες Λατινικής Αμερικής για την 

Πορτογαλία). Ανταλλαγή πληροφοριών για κλάδους στους οποίους 

δραστηριοποιούνται ελληνικές και πορτογαλικές εταιρείες σε Τρίτες χώρες και 

προώθηση συνεργασιών.  
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 επενδυτική συνεργασία στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

 συνεργασία σε τομείς που αφορούν την οικονομία της θάλασσας  

 συνέργειες στον κλάδο του τουρισμού golf, σε επίπεδο συνεργασίας τουριστικών 

μονάδων (με σκοπό εκατέρωθεν προβολή και επενδυτική συνεργασία).    

 

6. Διεθνείς Εκθέσεις  

 

Όνομα Έκθεσης Κλάδος Ιστοσελίδα 

EXPOGIFT (δεν θα 
πραγματοποιηθεί 
το 2015) 

Διεθνής Έκθεση  Δώρων και 
Διακόσμησης 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=1&ano= 

EXPONOIVOS Οργάνωση και Αξεσουάρ Γάμου  www.exponoivos.pt 

INTERDECORAÇAO 
Οικιακός-Ξενοδοχειακός 
Εξοπλισμός, Διακόσμηση, Δώρα www.interdecoracao.exponor.pt 

PRODIGITAL 
Εκτύπωση, εικόνα, ψηφιακή 
επικοινωνία, 
κλωστοϋφαντουργία. www.fil.pt 

BTL Τουρισμός www.btl.fil.pt 

ACQUALIVE EXPO                  
Νερό, ενέργεια, απόβλητα και 
περιβάλλον 

www.greenbusinessweek.fil.pt  

ENERGY LIVE 
Ενεργειακή αποδοτικότητα, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

SMART CITIS LIVE 
Περιβάλλον, υποδομές, 
ενεργειακή αποδοτικότητα, 
τεχνολογία  

EXPORTHOME Έπιπλα, Φωτισμός, Οικία  www.exporthome.exponor.pt  

EXPODECOR  
Διακόσμηση, έπιπλο, κεραμική, 
ηλεκτρικά είδη 

http://www.exposalao.pt/index.php?p

age=int&pageid=2&subpage=916&fi

d=16&ano= 
 

EXPOJARDIM Έκθεση ανθέων, κήπου, πισίνας 

FRUTITEC/ 
HORTITEC  

Μηχανήματα, Εξοπλισμός, 
Προϊόντα , Τεχνολογία   
καλλιέργειας φρούτων και 
οπωροκηπευτικών 

IBEROPRAGAS 
(πραγματοποιείται 
1η φορά) 

Έλεγχος παρασίτων (γεωργικών 
και αστικών) 

SPQ EXPO   
Τυποποίηση - Πιστοποίηση-
Μετρολογία-Καινοτομία 

www.spqexpo.exponor.pt 

PAPERGIFT 
Χαρτικά, Είδη Γραφείου, Δώρα, 
Παιχνίδια, Διακόσμηση www.papergift.fil.pt  

FUTURALIA 
Επαγγελματική κατάρτιση, 
απασχόληση futuralia.fil.pt 

http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=1&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=1&ano=
http://www.exponoivos.pt/
http://www.interdecoracao.exponor.pt/
http://www.fil.pt/
http://www.btl.fil.pt/
http://www.greenbusinessweek.fil.pt/
http://www.exporthome.exponor.pt/
http://www.spqexpo.exponor.pt/
http://www.papergift.fil.pt/
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EXPONOR 
ΙΝHOUSE 

Είδη Κήπου, Φωτισμού, 
Εξωτερικού χώρου και Πισίνας 

www.exponor.pt 

MOSTRA DE 
PISCINAS (διετής) 

Έκθεση Πισίνας 
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=8 

PORTUGAL PRINT 
Εκτύπωση, Διαφήμιση, 
Γραφιστική www.portugalprint.com 

SINERCLIMA 
(διετής) 

Κλιματισμός, Ψύξη, Ενέργεια  www.exposalao.pt 

HORTA COMIGO Κηπευτική, Βιολογικά Προϊόντα www.hortacomigo.exponor.pt  

EXPOCASIÃO  Μεταχειρισμένα οχήματα 
http://www.exposalao.pt/index.php?pa
ge=int&pageid=2&subpage=0&fid=51 

NAUTICAMPO 
Ναυτιλία, σκάφη αναψυχής, 
πισίνας, τροχόσπιτο www.nauticampo.fil.pt 

MOTORCLÁSSICO 
Διεθνές Σαλόνι Κλασσικού 
Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας www.lisboamotoshow.fil.pt  

QUALIFICA 
Εκπαίδευση, επαγγελματική 
κατάρτιση, Νεολαία και 
απασχόληση www.expocosmetica.exponor.pt 

PEDRA (διετής) Δομικά  υλικά - λίθοι 
http://www.exposalao.pt/index.php?pa
ge=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid
=41 

FESTIVAL IN 
Διεθνές φεστιβάλ καινοτομίας 
και δημιουργικότητας www.festivalin.pt  

ALIMENTARIA  
(διετής) 

Τρόφιμα-Ποτά, Τεχνολογία  για  
τη Βιομηχανία  Τροφίμων www.alimentariahorexpo-lisboa.com 

EXPOCOSMETICA 
Καλλυντικά, αισθητική, 
κομμωτική www.expocosmetica.exponor.pt 

TECNIPÂΟ 
(τριετής) 

Εξοπλισμός , υλικά αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=4&ano= 

MOTOSHOW 
(διετής) 

Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και 
Μοτοσικλέτας www.lisboamotoshow.fil.pt  

EXPOMOTO 
(διετής) 

Διεθνές Σαλόνι Μοτοσικλέτας www.exposalao.pt 

TEKTONICA  Κατασκευές και Δημόσια Έργα 

www.tektonica.fil.pt 

     SIMAK 
Δομικά υλικά και εξοπλισμός 
κατασκευών 

     SK 
Δάπεδα, μπάνιο, Κουζίνα, 
φυσικοί λίθοι 

     SIPOR Φυσικοί λίθοι 

     TEK GREEN 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , 
κλιματισμός, βιώσιμες 
κατασκευές   

     ΤΕKWOOD Κατασκευές - Ξυλεία και Φελλός  

     TEK MAQUINAS 
Μηχανήματα, εξοπλισμός 
κατασκευών και δημόσια έργα 

http://www.exponor.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=8
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=8
http://www.portugalprint.com/
http://www.exposalao.pt/
http://www.hortacomigo.exponor.pt/
http://www.lisboamotoshow.fil.pt/
http://www.festivalin.pt/
http://www.expocosmetica.exponor.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=4&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=4&ano=
http://www.lisboamotoshow.fil.pt/
http://www.exposalao.pt/
http://www.tektonica.fil.pt/
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BRICO GARDEN 
Εργαλεία για ιδιοκατασκευές και 
Κήπο 

www.brickogarden.fil.pt  

SEGUREX (διετής)  
Διεθνής Έκθεση Προστασίας  και  
Ασφάλειας www.segurex.fil.pt 

ICONIC THE BEST 
OF JEWELLERY 
2015 
(πραγματοποιείται 
πρώτη φορά) 

Κόσμημα-Ρολόι www.iconic.exponor.pt 

LISBOA BIKE AND 
RUNNING 

Ποδήλατο και  τρέξιμο www.bikeandrunning.fil.pt  

SER MAMÃ 
Έκθεση για  τις Μέλλουσες 
Μητέρες, Μητέρες, Βρέφη, 
Παιδιά 

www.sermama.pt 

EXPOREXEL 
Ηλεκτρολογικά υλικά για τον 
κατασκευαστικό τομέα 

http://www.exposalao.pt/index.php?pa
ge=int&pageid=2&subpage=0&fid=34&
ano= 

EUROJÓIA Κόσμημα-Ωρολόγιο 
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=22 

BIJUTEX Μπιζού και αξεσουάρ μόδας 
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=22 

EXPOHOUSE 
CONCEPT  

έπιπλο, φωτιστικά, διακόσμηση 
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=54 

SALÃO 
AUTOMÓVEL DO 
PORTO αυτοκινήτου 

www.exponor.pt 

EXPOMECANICA 
Μηχανήματα 

www.expomecanica.pt 

INTERGAL 
Τρόφιμα, Ποτά, εξοπλισμός, 
HORECA 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=30&ano= 

FIA (διετής) Λαϊκή τέχνη www.fialisboa.fil.pt 

EXPOÁGUA 
(διετής) 

Διαχείριση υδάτων www.exposalao.pt 

CERANOR 
Οικιακός-Ξενοδοχειακός 
Εξοπλισμός, Διακόσμηση, Δώρα, 
Παιχνίδια 

www.ceranor.exponor.pt 

PORTOJOIA Κόσμημα - Ρολόι www.portojoia.exponor.pt 

EMPACK 
Μηχανήματα, υλικά, ετικέτες, 
υπηρεσίες συσκευασίας. 

www.exponor.pt 

LOGISTICS Logistics, υπηρεσίες εφοδιασμού. 

http://www.brickogarden.fil.pt/
http://www.iconic.exponor.pt/
http://www.bikeandrunning.fil.pt/
http://www.sermama.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=22
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=22
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=22
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=22
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=54
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=54
http://www.exponor.pt/
http://www.expomecanica.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=30&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=30&ano=
http://www.fialisboa.fil.pt/
http://www.ceranor.exponor.pt/
http://www.portojoia.exponor.pt/
http://www.exponor.pt/
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TECNA (τριετής) 

Μηχανήματα, Βιομηχανικός 
Εξοπλισμός, Τεχνολογία, 
Καινοτομία, Αυτοματισμός και 
Ρομποτική 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=13&ano= 

VIDA NATURA  
Τροχόσπιτο, αθλητισμός, 
αναψυχή 

www.vidanatura.exponor.pt  

EXPOCONSTRÓI 
(διετής) Μηχανήματα και δομικά υλικά 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=32 

IN BEAUTY 
Καλλυντικά, αισθητική, 
κομμώσεις 

www.inbeauty.exponor.pt 

INTERCASA 
CONCEPT 

Διακόσμηση εξωτερικών και 
εσωτερικών χώρων 

www.intercasa.fil.pt 

SALÃO 
IMOBILIÁRIO DE 
PORTUGAL 

Διεθνής Έκθεση Ακινήτων  www.imobiliario.fil.pt 

LISBOA DESIGN 
SHOW 

Καινοτομία, σχέδιο και 
δημιουργικότητα www.lisboadesignshow.fil.pt 

EMBALAGEM 
(τριετής) 

Μηχανήματα, εξοπλισμός, 
εξαρτήματα  και τεχνολογία  
συσκευασίας 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=6 

CAKE FEST Ζαχαροπλαστική - Διακόσμηση www.cakefest.exponor.pt 

FEIRA INDUSTRIAL 
PORTUGUESA   

Μέσα  μεταφοράς (φορτηγά, 
επιβατικά, επαγγελματικά 
οχήματα) 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=32 

MOLDPLÁS 
(τριετής) 

Μηχανήματα, εξοπλισμός, υλικά 
και τεχνολογία  για πλαστικά 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=12 

MΑQUITEX  
Μηχανήματα και αξεσουάρ για 
την κλωστοϋφαντουργία 

http://www.maquitex.exponor.pt/ 

MAQUISHOES  
(πραγματοποιείται 
πρώτη φορά) 

Μηχανήματα, Τεχνολογία και 
Αξεσουάρ για τη Βιομηχανία 
Υποδημάτων 

www.maquishoes.exponor.pt  

SALUS E AJUTEC 
(διετής) 

Φόρουμ υγείας. Προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας, υγιεινής 
διατροφής, ευεξίας www.saude.exponor.pt 

VITAE 2015  Υγεία και ευεξία 

EXPOTRANSPORTΕ 
(διετής) 

Μέσα  μεταφοράς (φορτηγά, 
επιβατικά, επαγγελματικά 
οχήματα, κλπ) 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=32 

AUTOMECÁNICA 
Εξοπλισμός συνεργείων, 
ανταλλακτικά και αξεσουάρ 
αυτοκινήτων. 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=32 

CONCRETA Οικοδομές, Δημόσια έργα www.concreta.exponor.pt  

ENDIEL 
Ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά 
υλικά 

www.endiel.exponor.pt  

http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=13&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=13&ano=
http://www.vidanatura.exponor.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=32
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=32
http://www.inbeauty.exponor.pt/
http://www.intercasa.fil.pt/
http://www.imobiliario.fil.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=6
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=6
http://www.cakefest.exponor.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=32
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=32
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=12
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=12
http://www.maquishoes.exponor.pt/
http://www.saude.exponor.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=32
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=32
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=32
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=32
http://www.concreta.exponor.pt/
http://www.endiel.exponor.pt/


 

___________________________________________________________ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία 

Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902 

ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102 

 

Σ
ελ

.4
1

 

PROJECTO CASA 
(Διετής) Αρχιτεκτονική&Σχέδιο www.projectocasa.exponor.pt  

EXPOALIMENTA 
(διετής) 

τρόφιμα-ποτά, εξοπλισμός 
HORECA 

exposalao.pt/index.php?page=int&page
id=2&subpage=0&tf=1&fid=3 

TECNOPECUÁRIA 
(διετής) 

κτηνοτροφία 
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=10&ano= 

EXPOCARNE 
(διετής) 

Μηχανήματα , εξοπλισμός , 
τεχνολογία, συστήματα  και  
προϊόντα  για  την βιομηχανική 
κτηνοτροφία 

exposalao.pt/index.php?page=int&page
id=2&subpage=0&fid=5&ano= 

BARHOTEL (διετής) 

Επαγγελματικό Σαλόνι 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, 
Επίπλων και Ξενοδοχειακών 
Υπηρεσιών, Εστίασης, Τροφίμων, 
Ποτών και Catering 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=42 

VENDING  (διετής) 
Επαγγελματικά Μηχανήματα 
Αυτόματης Πώλησης 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=43&ano= 

EXPOKIDS  
Προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες για παιδιά. www.expokids.exponor.pt 

FIMAP (Διετής) 
Μηχανήματα  επεξεργασίας  
ξύλου 

www.fimap.exponor.pt  

 FERRALIA (Διετής) 
εξοπλισμός για την βιομηχανία 
ξύλου 

EXPODENTÁRIA 
(διετής) 

Μηχανήματα, εξοπλισμός 
οδοντιατρικής www.expodentis.exponor.pt  

AMBIFUNER  
(διετής) 

Είδη και Υπηρεσίες Τελετών www.ambifuner.aip.pt 

EXPOAUTO 
(διετής) 

Έκθεση αυτοκινήτου 
www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=17&ano= 

INTERSEGURANÇA 
(διετής) 

Ασφάλεια, περιβάλλον, 
ποιότητα, επιχειρηματικές λύσεις 

www.interseguranca.exponor.pt 

PORTUGAL METAL 
(διετής) 

Εργαλεία, μεταλλουργικά 
μηχανήματα, ρομποτική, έλεγχος 
ποιότητας, logistics www.emaf.exponor.pt 

EMAF (διετής) 
Μηχανήματα, Εξοπλισμός και 
Υπηρεσίες για τη Βιομηχανία. 

EXPODECOR Οικία και διακόσμηση www.exposalao.pt 

SALÃO IDADE DO 
SABER 

Τρίτη ηλικία 
www.idadedosaber.pt 

FESTAS E 
CASAMENTOS 

Είδη και υπηρεσίες εορταστικών 
εκδηλώσεων και  γάμου 

www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=20 

 

http://www.projectocasa.exponor.pt/
http://exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=3
http://exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=3
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=10&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=10&ano=
http://exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=5&ano=
http://exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=5&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=42
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=42
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=43&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=43&ano=
http://www.expokids.exponor.pt/
http://www.fimap.exponor.pt/
http://www.expodentis.exponor.pt/
http://www.ambifuner.aip.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=17&ano=
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&fid=17&ano=
http://www.interseguranca.exponor.pt/
http://www.emaf.exponor.pt/
http://www.idadedosaber.pt/
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=20
http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&subpage=0&tf=1&fid=20
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2014 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € 

'0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και 
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0 36.473.886 

'8471' 
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσ 10.907.039 

'7606' 
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 8.812.711 

'3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 8.637.733 

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 
καπνού 3.891.725 

'1001' Σιτάρι και σμιγάδι 3.733.115 

'3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 3.276.641 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια 
και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 2.684.577 

'8507' 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε 
έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια  2.557.489 

'8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ. 2.427.577 

'3402' 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επι 2.249.429 

'7209' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm, που έχουν απλώς ελ 2.023.014 

'5510' 
Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και 
νήματα συσκευασμένα για τη λια 1.793.439 

'5205' 
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτό 1.759.701 

'7407' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 1.661.007 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 1.624.215 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζ 1.575.671 

'5407' 
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 1.532.586 

'7411' Σωλήνες από χαλκό 1.326.760 

'8419' 
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την 
επεξεργασία υλών με μεθόδους που α 1.148.220 

'0204' 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 946.392 

'5402' 
Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μονόινα συνθετικά με < 67 deci 931.965 

'3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίν 929.734 

'4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπ 925.858 

'3920' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε 784.864 
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'7607' 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα 
σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική  776.368 

'3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 764.038 

'9619'   695.854 

'4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη 
μία ή και στις δύο επιφάνε 664.723 

'3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθμιστικά της  654.174 

'1006' Ρύζι 601.506 

'4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός 
από περιοδικές εκδόσεις και 579.829 

'6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 553.513 

'7408' 
Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για χειρουργική χρήση, 
κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλ 486.398 

'3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπω 439.210 

'8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται  428.455 

'3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις κλει 423.264 

'4202' 
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού κ 422.065 

'3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη 406.842 

'8443' 
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση 388.120 

'5601' 
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με 
μήκος <= 5 mm χνούδι από τη 385.751 

'8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα 
πώματα για τη ρύθμιση της ροής), 382.459 

'6004' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά 
βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ε 367.305 

'3919' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, 
αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλ 336.970 

'5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 317.685 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 312.612 

'8409' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής  283.466 

'3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 258.546 

'3303' 
Αρώματα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος λοσιόν after shave και 
αποσμητικά σώματος, καθώς κ 244.900 

'2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για 
πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενι 235.858 

'7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός  233.142 

'8528' 
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών 
εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου  223.772 

'3924' 
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και 
καλλωπισμού, από πλαστικές ύ 220.050 
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'8451' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το 
καθάρισμα, το στίψιμο, το στ 219.217 

'3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά 
προϊόντα και παρασκευάσματα των χημ 215.497 

'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 213.743 

'9001' 
Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8544 που απ 198.607 

'6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
των πλεκτών, καθώς και εκτός 193.381 

'7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 184.308 

'8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 
προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγ 181.848 

'8506' 
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (μπαταρίες) (εκτός των 
μεταχειρισμένων). Μέρη τους 180.708 

'8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως 
για τη μεταφορά προσώπων (εκτ 179.100 

'8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους 
σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενέ 154.049 

'3401' 
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοπ 145.107 

'2009' 
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 144.903 

'6303' 
Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και 
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύ 144.259 

'2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 127.832 

'3005' 
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί, 
εμποτισμένα ή καλυμμέν 126.542 

'8415' 
Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με κινητήρα 
και διατάξεις για τη μεταβολ 125.023 

'9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρο 119.704 

'3003' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 118.847 

'2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσι 118.803 

'3307' 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το 
ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρα 117.916 

'7326' 
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν 
χυτευθεί) 109.273 

'2934' 
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από 
ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(ετεο 107.971 

'6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 107.291 

'8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα 106.693 

'0307' 
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατ 106.678 

'6402' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός απ 100.776 

'7307' 
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή 
περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 97.281 
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'8541' 
Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 
διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμ 95.745 

'9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 95.599 

'5703' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί 
βελουδωτή κατασκευή με βελόνα, έσ 95.578 

'6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή 
ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 94.511 

'0408' 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, 
βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 94.050 

'8907' 
Σχεδίες, πλωτές δεξαμενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, 
σημαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και  93.584 

'0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υπ 91.305 

'6302' 
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός 89.776 

'8418' 
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές 
συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτί 88.375 

'9505' 
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για 
ταχυδακτυλουργίες ή για αστε 87.382 

'8708' 
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήμα 86.100 

'7210' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm, που έχουν ελαθεί σ 83.496 

'8453' 
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των 
δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή 83.210 

'3903' Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 79.618 

'5608' 
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοιν 78.696 

'5903' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική 78.407 

'8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα 78.175 

'8308' 
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-
κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπ 76.853 

'8403' 
Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, μη ηλεκτρικοί (εκτός από ατμολέβητες 
και λέβητες υπερθερμαινόμενο 75.268 

'5705' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμοι 
(εκτός των υφασμένων και τ 72.375 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 71.904 

'6204' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μ 69.995 

'2519' 
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη 
με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμέ 65.121 

'8521' 
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του 
ήχου, είτε έχουν ενσωματωμένο δέ 64.617 

'4103' 
Δέρματα ακατέργαστα νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με 
ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλ 61.600 

'4823' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρ 60.756 
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'8431' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις 
μηχανές και συσκευές των κλάσ 58.311 

'0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ 56.784 

'3917' 
Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από 
πλαστικές ύλες 55.184 

'8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, μονωμένα (έστω και μο 54.280 

'7321' 
Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν βοηθητικά γ 54.124 

'7412' 
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες 
ή περιβλήματα), από χαλκό 54.032 

'4818' 
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, των τύπων 53.430 

'3926' 
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 
έως 3914, π.δ.κ.α. 52.698 

'9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές 
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ρ 51.479 

'6403' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 51.142 

'4010' Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ 50.914 

'6404' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη 
ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμέν 47.897 

'2309' 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 
ζώων 47.893 

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 47.264 

'6505' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από 
δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργ 46.217 

'6005' 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σ 46.056 

'7305' 
Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 mm, που 
παράγονται από πλατέα προϊόντα έ 46.016 

'8456' 
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν με 
ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός  45.712 

'5208' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 45.074 

'5007' Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 44.382 

'8803' 
Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 42.078 

'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 40.280 

'7306' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, 
καρφωτά, θηλυκωμένα ή με απλώς συνεν 39.453 

'8201' 
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα, τσουγκράνες 
και αποξέστες, από κοινά μέτ 36.265 

'6202' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για γυναίκες 35.928 

'6214' 
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός 
των πλεκτών) 35.178 
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'5810' 
Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 34.615 

'6205' 
Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
νυχτικά και φανελάκια) 32.706 

'6112' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, 
κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτ 32.582 

'7610' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες,  32.234 

'5211' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικ 30.972 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 30.913 

'8526' 
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλε 30.666 

'8421' 
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισμό ισ 30.492 

'1005' Καλαμπόκι 30.314 

'8422' 
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα 
φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχαν 27.856 

'0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 27.725 

'7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 27.610 

'7308' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, 
θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνε 27.030 

'9503' 
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν να 
επιβιβασθούν και με τα οπο 26.862 

'5515' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  26.054 

'8537' 
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, που 
είναι εξοπλισμένες με δύο 26.045 

'8428' 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 
μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,  26.042 

'7211' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
< 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 25.875 

'8414' 
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες 
γαλακτώματος, καθώς και εκτό 25.092 

'6108' 
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, 
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες γι 23.576 

'9026' 
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μετ 23.565 

'8447' 
Μηχανές για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή γκιπούρ, τουλιών, 
δαντελών, κεντημάτων, σειρη 23.500 

'6104' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μα 23.363 

'9004' 
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός 
από ματογυάλια για τον έλεγχο 23.356 

'5403' 
Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μονόινα τεχνητά με < 67 decitex  22.531 

'9101' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα 
χρονόμετρα του αυτού τύπου, με πλαί 22.500 

'8531' 
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα 
κουδουνιών, σειρήνες, πίνακε 21.608 
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'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη 20.083 

'4303' 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα (εκτός 
από γάντια που φέρουν ταυτόχρ 19.940 

'6201' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και 
παρόμοια είδη, για άντρες ή 19.147 

'3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα 
που χρησιμοποιούνται στο χρω 18.955 

'0306' 
Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς 
το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 17.802 

'3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω 
και συμπυκνωμένα ή σε στερεές 17.110 

'6911' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, 
από πορσελάνη (εκτός από  16.974 

'0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του  16.801 

'5206' 
Νήματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά 
βάρος, από βαμβάκι (εκτός από 16.659 

'6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι 
ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη 16.565 

'0602' 
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 
μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτ 16.400 

'9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 16.050 

'9029' 
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές 
χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων ( 15.825 

'4814' 
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται 
από χαρτί. Χαρτί για στόλισμα υ 15.664 

'8416' 
Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα 
σε σκόνη ή με αέρια. Αυτόματ 15.540 

'7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός 
από μπιτόνια, κουτιά και π 14.935 

'5212' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, άλλα απ 14.809 

'8516' 
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. 
Ηλεκτρικές συσκευές για τη  14.351 

'9990' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 14.247 

'9025' 
Πυκνόμετρα (αραιόμετρα, μετρητές οξύτητας) και παρόμοια επιπλέοντα 
όργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βα 14.207 

'9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώ 13.917 

'5309' Υφάσματα από λινάρι 13.763 

'5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 13.405 

'7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 13.355 

'6001' 
Βελούδα και πλούσες (ό. συμπ. και τα υφάσματα με την ονομασία με μακρύ 
τρίχωμα) και υφάσματα βροχιδω 13.167 

'8515' 
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση 
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρ 13.158 

'3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 13.043 

'4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, 
αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερ 12.923 
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'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 12.900 

'6203' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο και παρόμοια  12.602 

'1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 
αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια  12.487 

'0303' 
Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 0304) 12.421 

'6805' 
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, 
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντ 12.242 

'9102' 
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόμοια ρολόγια, ό. συμπ. τα 
χρονόμετρα του αυτού τύπου (εκτός ε 11.826 

'8474' 
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το 
πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεσ 11.821 

'6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 11.628 

'3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 11.335 

'2104' 
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασ 10.983 

'2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς 
και ομογενοποιημένα ή ανασχηματ 10.831 

'5210' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικ 10.826 

'9612' 
Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή 
αλλιώς κατασκευασμένες για τ 10.693 

'3802' 
Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. 
Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οπ 10.492 

'4501' 
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος καθαρισμένος 
μόνο στην επιφάνεια ή αλλιώς καθαρι 10.112 

'3918' 
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε 
κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή  9.944 

'5811' 
Υφαντουργικά προϊόντα, με βάττες, σε τόπια (με το μέτρο), που αποτελούνται 
από μια ή περισσότερες στ 9.744 

'3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 9.502 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons 
και nectarines, δαμάσκηνα και 9.256 

'5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 6 9.170 

'9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χε 9.012 

'4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 
συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με 8.530 

'7212' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
< 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 8.502 

'7214' 
Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, που έχουν απλώς 
σφυρηλατηθεί, ελαθεί, εφελκυσθεί ή διελ 8.347 

'2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 8.193 

'3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, 
ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις 7.947 

'4302' 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλ 7.070 

'5607' 
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 6.660 
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'6212' 
Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες 
και παρόμοια είδη, καθώς και 6.638 

'2712' 
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, 
οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί  6.247 

'9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, 
την κτηνιατρική ή τη χειρο 6.099 

'2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικ 5.927 

'8536' 
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ( 5.696 

'3206' 
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού. 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησι 5.685 

'6117' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και μέρη 
ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του  5.446 

'6815' 
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη απ 5.379 

'8426' 
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρματοφόροι γερανοί, κυλιόμενες 
γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτωσης και ά 5.300 

'9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του 
κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζ 5.271 

'3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις 
διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 4.998 

'4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 4.938 

'8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών 
προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για το 4.476 

'2204' 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος  4.452 

'2102' 
Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί. 
Σκόνες για το φούσκωμα της ζ 4.444 

'6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη 
και το άνω μέρος από συστατικέ 4.099 

'8512' 
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους 
λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικ 4.002 

'0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 3.983 

'6116' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα 
(μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχιδω 3.962 

'4203' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύ 3.875 

'8482' 
Ρουλεμάν (με σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από 
χάλυβα της κλάσης 7326 3.865 

'6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από 
τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδ 3.857 

'5806' 
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς 
υφάδι, π.δ.κ.α. 3.841 

'5204' 
Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 3.775 

'6213' 
Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, με μήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των 
πλεκτών) 3.750 

'6106' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια 
(εκτός από τι-σερτ και φαν 3.632 
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'7007' 
Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο και γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές 
επιφάνειες επικολλητό γυαλί (εκτός 3.542 

'4910' 
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαι 3.450 

'2508' 
¶ργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. 
Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται  3.338 

'9615' 
Χτένες για χτένισμα, χτένες για κόμμωση, πιαστράκια για τα μαλλιά και 
παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμ 3.291 

'8457' 
Κέντρα κατεργασίας, μηχανές πολλαπλής διαδρομής και μηχανές 
πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των 3.000 

'8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής και 
λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία,  2.985 

'8202' 
Χειροπρίονα με εργαζόμενο μέρος από κοινά μέταλλα (εκτός από μηχανικά 
πριόνια). Πριονολάμες παντός τ 2.745 

'9504' 
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, 
τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα 2.705 

'6216' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα 
(μονοκόμματα), παντός τύπου υφα 2.699 

'3909' Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές 2.669 

'6103' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και 2.634 

'8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 2.634 

'2006' 
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, 
ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή  2.547 

'4011' Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 2.535 

'6107' 
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια ε 2.472 

'6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-
πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 2.466 

'5401' 
Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και 
συσκευασμένα για τη λιανική πώλ 2.455 

'5112' 
Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
χτενισμένες (εκτός από υφάσματα για τε 2.441 

'3506' 
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε 
είδους που προορίζονται για να χ 2.437 

'5509' 
Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και 
νήματα συσκευασμένα για τη λ 2.401 

'7222' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 2.200 

'3809' 
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα π 2.168 

'7612' 
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό. 
συμπ. οι σωληνωτές θήκες και τ 2.166 

'6207' 
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια 
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και 2.149 

'7208' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm, που έχουν ελαθεί σ 2.129 

'4811' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, 
επιχρισμένα, εμποτισμένα,  2.112 
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'1208' 
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι 
σιναπιού μουστάρδα) 2.110 

'8211' 
Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες για 
την κηπουρική) και οι λεπίδ 2.005 

'3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αν 2.004 

'8402' 
Ατμολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατμού (εκτός από λέβητες για την 
κεντρική θέρμανση, που μπορού 1.935 

'8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 1.913 

'5512' 
Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 
85% 1.909 

'8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 
παράθυρα, παντζούρια, αμα 1.887 

'9506' 
Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον 
ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό κ 1.772 

'3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλκοολούχα διαλύματα, με βάση  1.764 

'0207' 
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων 
πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου 1.737 

'6102' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν 
και παρόμοια είδη, πλεκτά,  1.702 

'2939' 
Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι 
αιθέρες τους, οι εστέρες τους 1.693 

'4902' 
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες 
ή με διαφημίσεις 1.608 

'4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 1.578 

'6809' 
Τεχνουργήματα από γύψο ή από μείγματα με βάση το γύψο (εκτός από 
επιγυψωμένες ταινίες για τη θεραπεί 1.445 

'9608' 
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα 
ή με άλλες πορώδεις μύτες. Σ 1.334 

'2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 1.284 

'2203' Μπίρα από βύνη 1.220 

'6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και 
σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα  1.165 

'8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί 
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων  1.080 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 1.030 

'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 1.006 

'4905' 
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
χάρτες τοίχου, τα τοπογραφι 1.000 

'1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με 
τη χρήση μηχανικών ή φυσικώ 984 

'7318' 
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα 
(στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμ 973 

'7325' Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 930 

'5704' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτοί ούτε 
φλοκωτοί, έστω και έτοιμοι 920 

'7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον 
καλλωπισμό, το γραφείο, την εσ 885 
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'4911' 
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 850 

'8473' 
Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και 
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζοντα 833 

'5513' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  826 

'4304' 
Γουνοδέρματα τεχνητά (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα τεχνητά 
γουνοδέρματα και δέρμα, υποδήμα 766 

'5609' 
Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, 
ή από σπάγκους, σχοινιά ή χοντ 711 

'2914' 
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και 
τα αλογονωμένα, σουλφονωμέν 680 

'4419' 
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, 
είδη στολισμού, τεχνουργήματα 667 

'9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώμα 655 

'1515' 
Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και τα 
κλάσματά τους, σταθερά,έσ 648 

'2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό 637 

'3810' 
Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. 
Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσε 631 

'6504' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με τη 
συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλ 628 

'8450' Μηχανές για το πλύσιμο των ρούχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος                                   625 

'0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή  603 

'6105' 
Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και 
φανελάκια) 598 

'5514' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  593 

'7904' Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 583 

'8466' 
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά 
ή κύρια για τις εργαλειομηχα 581 

'5701' 
Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του 
στημονιού, έστω και έτοιμοι 579 

'2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι απ 576 

'6111' 
Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από 
σκούφους) 570 

'8413' 
Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από 
κεραμευτικές ύλες, καθώς  552 

'8487' 
Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν 550 

'8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι 
λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 549 

'8306' 
Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά 
μέταλλα (εκτός από μουσικά όρ 544 
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'4817' 
Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και 
δελτάρια αλληλογραφίας, απ 525 

'7019' 
Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από αυτές 
(εκτός από ορυκτά μαλλιά και τε 480 

'6913' 
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, 
π.δ.κ.α. 457 

'4415' 
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας 
από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι 439 

'4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 426 

'7323' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή 
χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χ 412 

'8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8 411 

'3825' 
Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 400 

'6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες 
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρέ 391 

'3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για 
την αφαίρεση των χρωμάτων επί 357 

'9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 352 

'8467' 
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, 
υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύ 351 

'8448' 
Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 
8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, μη 338 

'5909' 
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και 
εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, 328 

'8465' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη 
συγκόλληση ή το κόλλημα και άλλε 306 

'2201' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά 
και τα αεριούχα νερά, χωρίς π 284 

'5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε τόπια 
(με το μέτρο), σε ταινίες ή  278 

'1904' 
Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή 
προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμ 235 

'6115' 
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και 
άλλα παρόμοια είδη (ό. συμπ 212 

'8303' 
Χρηματοκιβώτια, πόρτες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες 
ασφαλείας και παρόμοια είδη, από  200 

'9013' 
Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως 
είδη. Λέιζερ (εκτός από διό 200 

'3406' Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 152 

'8438' 
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική 132 

'1601' 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβ 127 

'8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με δική 
τους πηγή ηλεκτρικής ενέρ 127 

'4414' 
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
παρόμοια είδη 120 
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'6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 119 

'6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας 
(μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητ 110 

'4205' 
Τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εκτός από είδη 
σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού γι 105 

'8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς 
και πηνία επαγωγικής αντίδ 104 

'5209' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. > 200 g 92 

'7020' Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α. 88 

'6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν 
και παρόμοια είδη, πλεκτά,  87 

'3403' 
Παρασκευάσματα λιπαντικά στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, 
τα παρασκευάσματα για την απε 60 

'5808' 
Ταινιοπλέγματα από υφαντικές ύλες, σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και 
ανάλογα είδη διακοσμητικά από  58 

'9027' 
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίμετρα, 
διαθλασίμετρα, φασματόμετρα κ 57 

'8205' 
Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα, π.δ.κ.α. 
Καμινέτα για συγκόλληση  56 

'8483' 
¶ξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των 
εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων 53 

'9103' 
Ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού (εκτός από ρολόγια του 
χεριού, της τσέπης και παρόμοια 50 

'6406' 
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε 
πέλματα, αλλά όχι σε εξωτερικά πέ 47 

'8511' 
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για 
κινητήρες εσωτερικής καύση 46 

'9113' Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 31 

'7009' 
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι οπισθοσκοπικοί 
καθρέφτες (εκτός από οπτικούς κ 25 

'0409' Μέλι φυσικό 20 

'5203' Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο 17 

'4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι 
με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σ 16 

'5905' Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 16 

'9609' 
Μολύβια, μολύβια αντιγραφής και χρωματιστά μολύβια (εκτός από τα είδη της 
κλάσης 9608), λεπτές ράβδο 12 

'8301' 
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με 
συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό),  11 

'4805' 
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα), χωρίς 
επίχριση ή επάλειψη, σε κυλί 8 

'2509' Κιμωλία 3 

'1213' 
¶χυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, 
αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμέ 1 

'4813' 
Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε 
σωλήνες 1 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2014 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € 

'2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό 15.237.826 

'4802' 
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκ 10.667.184 

'3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 9.312.099 

'2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 7.403.916 

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 5.654.912 

'0901' 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες 
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που  5.257.815 

'8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται  3.671.946 

'8537' 
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισμού, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, 
που είναι εξοπλισμένες με δύο 3.473.817 

'8502' 
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί 
περιστροφικοί μετατροπείς 2.977.458 

'6403' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική 
ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 2.836.373 

'8529' 
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκπομπής 
και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία,  2.702.515 

'2309' 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 
ζώων 2.337.033 

'4503' 
Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό (εκτός από κύβους, πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογ 2.268.414 

'3208' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 2.177.030 

'4804' 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 1.673.866 

'2917' 
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σο 1.410.104 

'0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελ 1.331.888 

'3920' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε 1.286.073 

'8523' 
Συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου και παρόμοια μέσα εγγραφής 
προπαρασκευασμένα για εγγραφή, χωρίς εγγ 1.189.157 

'3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθμιστικά της  1.073.258 

'6205' 
Πουκάμισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
νυχτικά και φανελάκια) 1.008.253 

'2936' 
Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και τα φ 978.738 

'3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. ¶λλ 972.096 

'6302' 
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός 971.385 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 900.360 

'7602' 
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα 
κλπ. που προέρχονται από την κατ 866.264 

'4703' 
Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας (εκτός από 
εκείνους για διάλυση) 817.400 

'8414' 
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες 
γαλακτώματος, καθώς και εκτό 785.120 



 

___________________________________________________________ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία 

Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902 

ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102 

 

Σ
ελ

.5
7

 

'6911' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και 
ευπρεπισμού, από πορσελάνη (εκτός από  780.433 

'8473' 
Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύμματα και 
παρόμοια είδη) που αναγνωρίζοντα 756.599 

'4504' 
Φελλός συσσωματωμένος, με ή χωρίς συνδετική ουσία, και τεχνουργήματα 
από συσσωματωμένο φελλό (εκτός  735.017 

'9403' 
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, 
την κτηνιατρική ή τη χειρο 698.638 

'2301' 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοε 672.423 

'3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 668.816 

'3506' 
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε 
είδους που προορίζονται για να χ 666.702 

'3924' 
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και 
καλλωπισμού, από πλαστικές ύ 659.031 

'2104' 
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασ 601.652 

'3917' 
Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από 
πλαστικές ύλες 591.699 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 585.507 

'4011' Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 545.070 

'2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 536.647 

'6402' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός απ 521.875 

'7013' 
Γυάλινα αντικείμενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον 
καλλωπισμό, το γραφείο, την εσ 518.248 

'7311' 
Δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 
(εκτός των εμπορευματοκιβωτίων cont 517.692 

'6203' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια 
μέχρι το γόνατο και παρόμοια  484.752 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 484.141 

'8309' 
Πώματα (ό. συμπ. τα πώματα-στεφάνια, τα ελικοτομημένα πώματα και τα 
πώματα για τη ρύθμιση της ροής), 448.123 

'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 443.813 

'7326' 
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν 
χυτευθεί) 442.667 

'8708' 
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήμα 435.014 

'6111' 
Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από 
σκούφους) 434.033 

'3926' 
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 
έως 3914, π.δ.κ.α. 423.759 

'3923' 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις κλει 411.899 

'7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, 
φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλ 387.915 

'9004' 
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός 
από ματογυάλια για τον έλεγχο 373.209 

'7004' 
Υαλοπίνακες από ελκυστό ή φυσητό γυαλί, είτε έχουν απορροφητική, 
αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική  359.330 

'3402' 
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επι 354.825 

'5407' 
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 354.148 
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'2102' 
Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί. 
Σκόνες για το φούσκωμα της ζ 350.376 

'8516' 
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, 
ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη  346.103 

'4810' 
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες 
στη μία ή και στις δύο επιφάνε 342.555 

'9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρο 334.128 

'8211' 
Μαχαίρια με κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συμπ. οι σουγιάδες για 
την κηπουρική) και οι λεπίδ 333.659 

'6805' 
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, 
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντ 331.375 

'8525' 
Συσκευές μετάδοσης (πομποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, 
τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση 330.624 

'3904' 
Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 316.556 

'5607' 
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή 314.605 

'8409' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής  303.082 

'0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και 
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0 300.099 

'9404' 
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώμα 290.494 

'8454' 
Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες για τη χύτευση πλινθωμάτων, 
χελωνών ή παρομοίων μορφών, καθώς κ 279.924 

'8480' 
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου. 
Καλούπια για μέταλλα (άλλα από  279.626 

'3002' 
Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντι 269.574 

'0307' 
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατ 266.313 

'6404' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική 
ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμέν 265.627 

'3905' 
Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές 
μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυ 265.566 

'9401' 
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την 
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χε 257.108 

'6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 244.254 

'4805' 
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα), 
χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλί 243.469 

'6405' 
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική 
ύλη και το άνω μέρος από συστατικέ 231.918 

'6908' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές 
ύλες, υαλωμένα, καθώς και ψηφίδ 231.359 

'8432' 
Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική, για 
την προπαρασκευή ή την καλλιέ 216.134 

'6401' 
Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το άνω μέρος 
από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη 215.996 

'8703' 
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα 
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (εκτ 208.074 

'0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 206.452 

'1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται 203.928 

'3003' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που 198.135 
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αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 

'6910' 
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας 
(μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητ 196.630 

'1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες 
ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμέν 196.267 

'2204' 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος  195.853 

'4502' 
Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς 
τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλά 194.347 

'4501' 
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος καθαρισμένος 
μόνο στην επιφάνεια ή αλλιώς καθαρι 189.454 

'5205' 
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτό 185.907 

'6206' 
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
των πλεκτών, καθώς και εκτός 184.098 

'0306' 
Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς 
το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 183.703 

'5208' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, 
με βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 182.448 

'7308' 
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, 
θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνε 177.000 

'6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 166.436 

'6103' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και 164.783 

'8704' 
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα, ό. συμπ. το σασί με τον κινητήρα και ο 
θάλαμος οδήγησης 158.176 

'8421' 
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισμό ισ 148.179 

'7321' 
Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν βοηθητικά γ 147.035 

'8481' 
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους 
σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενέ 146.595 

'5510' 
Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και 
νήματα συσκευασμένα για τη λια 145.599 

'8440' 
Μηχανές και συσκευές βιβλιοδεσίας, ό. συμπ. οι μηχανές συρραφής των 
φύλλων (εκτός από τις μηχανές κα 138.000 

'3824' 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά 
προϊόντα και παρασκευάσματα των χημ 137.050 

'3005' 
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, 
σιναπισμοί, εμποτισμένα ή καλυμμέν 135.233 

'0303' 
Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 0304) 132.881 

'8413' 
Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από 
κεραμευτικές ύλες, καθώς  131.145 

'3921' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, 
ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις 128.844 

'5903' 
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική 128.484 

'8215' 
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα 
γλυκισμάτων, μαχαίρια για ψάρ 126.033 

'6204' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μ 125.133 

'8536' 
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ( 123.483 

'8462' Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη 123.167 
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σφυρηλάτηση με αποτύπωση σε μήτρα  

'8443' 
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση 121.249 

'7323' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και μέρη αυτών, από σίδηρο ή 
χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή χ 117.707 

'6209' 
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου, για βρέφη (εκτός τω 116.625 

'6810' 
Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω 
και οπλισμένα 115.907 

'7404' 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοι 112.636 

'8418' 
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές 
συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτί 112.229 

'3811' 
Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης 
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους τ 110.919 

'2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα 
και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι απ 107.627 

'8903' 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι 
λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 107.507 

'8208' 
Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά μέταλλα, για μηχανές ή 
μηχανικές συσκευές 105.916 

'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 105.557 

'5402' 
Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μονόινα συνθετικά με < 67 deci 100.458 

'6912' 
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και 
ευπρεπισμού, από κεραμευτικές ύλες άλλ 96.536 

'5515' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  93.553 

'4202' 
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού κ 91.222 

'6112' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, 
κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτ 88.639 

'8714' 
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια 
και άλλα οχήματα για ασθενείς κ 85.981 

'8528' 
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών 
εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου  84.815 

'0305' 
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα γ 84.371 

'9504' 
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συμπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν με 
μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα 84.298 

'6202' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν 
και παρόμοια είδη, για γυναίκες 80.524 

'4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα 
(εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 77.882 

'9021' 
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώ 73.923 

'8302' 
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, 
σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμα 73.164 

'3304' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη 69.996 

'5911' 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη 
σημείωση 7 του κεφαλαίου 59 69.507 

'3307' 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το 
ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρα 67.730 

'6106' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή 67.712 
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κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φαν 

'6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 67.170 

'5405' 
Νήματα μονόινα τεχνητά με >= 67 decitex και των οποίων η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής είν 67.000 

'0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 63.122 

'6107' 
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια μπάνιου, 
ρόμπες δωματίου και παρόμοια ε 62.792 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 59.416 

'3205' 
Χρωστικές λάκες (εκτός από λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, καθώς και 
εκτός από βερνίκια). Παρασκευάσ 57.675 

'8428' 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 
μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,  57.320 

'8419' 
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την 
επεξεργασία υλών με μεθόδους που α 56.213 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 55.189 

'2515' 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για 
πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενι 52.753 

'6506' Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, έστω και στολισμένα, π.δ.κ.α. 52.753 

'6301' 
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από 
τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδ 52.445 

'3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 50.960 

'6304' 
Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
καλύμματα, πανικά κρεβατιού, τραπεζ 47.921 

'3907' 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές 
μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίν 47.719 

'0102' Βοοειδή ζωντανά 44.978 

'8531' 
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. 
συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακε 44.269 

'4409' 
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για 
παρκέτα, μη συναρμολογημένα με κ 42.740 

'3919' 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, 
αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλ 41.785 

'3204' 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπω 41.397 

'0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 38.460 

'9507' 
Καλάμια ψαρέματος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεμα με αρμίδι. 
Απόχες για ψάρια, δίκτυα για πετ 38.120 

'6907' 
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές 
ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη 37.916 

'4707' 
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) (εκτός 
από χαροβάμβακα) 37.729 

'5112' 
Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
χτενισμένες (εκτός από υφάσματα για τε 37.002 

'2703' 
Τύρφη, στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, 
έστω και συσσωματωμένη 36.055 

'6208' 
Φανελάκια, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες 
κιλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρέ 34.469 

'3925' Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 34.271 

'9405' 
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο 34.136 

'8543' 
Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα 33.784 

'8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις 33.633 
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μηχανές και συσκευές των κλάσ 

'8479' 
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνοντα 33.495 

'3401' 
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοπ 33.465 

'6114' 
Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., 
από πλεκτά υφάσματα 33.132 

'8433' 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών 
προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για το 32.461 

'8403' 
Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, μη ηλεκτρικοί (εκτός από ατμολέβητες 
και λέβητες υπερθερμαινόμενο 32.355 

'6104' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μα 32.300 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 31.967 

'8716' 
Ρυμουλκούμενα οχήματα, ό. συμπ. τα ημιρυμουλκούμενα, για οχήματα 
παντός τύπου, και άλλα μη αυτοκινού 31.921 

'3922' 
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και 
τα καθίσματα και τα καλύμματά  31.244 

'8465' 
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη 
συγκόλληση ή το κόλλημα και άλλε 31.237 

'4408' 
Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά 
(κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολλημέ 31.132 

'6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα σου-
πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 31.090 

'7017' 
Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και με αριθμητικές 
ή ογκομετρικές ενδείξεις (ε 30.331 

'4418' 
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελ 29.848 

'7307' 
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καμπύλες ή 
περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα 29.413 

'6115' 
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και 
άλλα παρόμοια είδη (ό. συμπ 29.089 

'4818' 
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί, χαρτοβάμβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, των τύπων 29.013 

'4819' 
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπ 28.363 

'4002' 
Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, 
σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φ 28.041 

'8307' 
Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, έστω και με εξαρτήματα 
σύμπλεξης ή ζεύκτες 27.819 

'4911' 
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και 
οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 27.584 

'8214' 
Είδη μαχαιροποιίας, π.δ.κ.α. (π.χ. μηχανές κουρέματος και ψαλιδίσματος 
των μαλλιών, σχιστήρια, σκαπτ 27.553 

'6201' 
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν 
και παρόμοια είδη, για άντρες ή 27.177 

'9606' 
Κουμπιά (εκτός από μανικετόκουμπα) και κουμπιά-σούστες. Μήτρες για 
κουμπιά και άλλα μέρη. Ημιτελή κο 27.004 

'5210' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικ 26.327 

'8471' 
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσ 24.672 

'6801' 
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για 
στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (ε 24.460 

'8442' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 
έως 8465) για τη χύτευση ή τη σ 23.940 
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'6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και 
σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα  23.378 

'8512' 
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους 
λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικ 22.858 

'5209' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, 
με βάρος κατά τ.μ. > 200 g 21.918 

'5509' 
Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο και 
νήματα συσκευασμένα για τη λ 21.621 

'9003' Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 21.401 

'9506' 
Συσκευές και εξοπλισμός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον 
ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισμό κ 20.487 

'7117' Απομιμήσεις κοσμημάτων 20.032 

'2942' Αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, π.δ.κ.α. 20.000 

'4411' 
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα ο 19.717 

'5306' Νήματα από λινάρι 19.480 

'2941' Αντιβιοτικά 19.448 

'2816' 
Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και 
υπεροξείδια του στροντίου ή του βα 19.200 

'3814' 
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσματα για 
την αφαίρεση των χρωμάτων επί 19.046 

'8203' 
Λίμες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιμο), μη 
ιατρικές λαβίδες με ελατήριο, ψα 18.988 

'3305' Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 18.644 

'7005' 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από 
γυαλί που είναι λειασμένο ή αποστ 18.488 

'1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 18.454 

'3214' 
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα 
που χρησιμοποιούνται στο χρω 17.847 

'4203' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο (εκτός από υποδήματα και καλύ 17.821 

'4012' 
Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 
συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με 17.703 

'4421' Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 17.601 

'3006' 
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις 
διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 17.297 

'7606' 
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 17.246 

'8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) 
καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδ 17.163 

'1702' 
Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς 17.159 

'8542' Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις 16.731 

'5806' 
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς 
υφάδι, π.δ.κ.α. 16.621 

'6913' 
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, 
π.δ.κ.α. 16.570 

'4107' 
Δέρματα αποτριχωμένα χοιροειδών, ερπετών και άλλων ζώων, 
παρασκευασμένα, και δέρματα άτριχων ή άμαλλ 16.379 

'7324' 
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 
(εκτός από μπιτόνια, κουτιά και π 16.342 

'6909' 
Είδη από κεραμευτικές ύλες για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις. Σκάφες, 
φάτνες και παρόμοια δοχεία  15.980 

'4419' 
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, 
είδη στολισμού, τεχνουργήματα 15.482 
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'3302' 
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αλκοολούχα διαλύματα, με βάση  15.075 

'3806' 
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο 
κολοφωνίου και έλαια κολοφωνί 14.650 

'4401' 
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με 
παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια  13.676 

'9001' 
Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8544 που απ 13.296 

'5309' Υφάσματα από λινάρι 13.087 

'8501' 
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) 12.761 

'0301' Ψάρια ζωντανά 12.704 

'1005' Καλαμπόκι 12.667 

'1605' 
Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 12.554 

'7211' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με 
πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 12.515 

'1701' 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, 
σε στερεή κατάσταση 12.296 

'9033' 
Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του 
κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζ 11.995 

'6207' 
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες και σακάκια 
μπάνιου, ρόμπες δωματίου και 11.919 

'5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α. 11.882 

'7209' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με 
πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελ 11.460 

'6806' 
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια 
ορυκτά μαλλιά. Εκτονωμένος βερμικο 11.038 

'8539' 
Λαμπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συμπ. τα είδη με την ονομασία 
φάροι και προβολείς σφραγισμένο 11.004 

'8466' 
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται 
αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχα 10.587 

'8306' 
Καμπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά 
μέταλλα (εκτός από μουσικά όρ 10.006 

'8541' 
Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 
διατάξεις με ημιαγωγό, ό. συμ 9.800 

'5212' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, άλλα απ 9.536 

'4823' 
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες 
κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρ 9.526 

'9610' 
Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω 
και σε πλαίσιο 9.472 

'5511' 
Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση (εκτός από τα 9.325 

'3501' 
Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε 
νης (εκτός από εκείνες που είν 8.840 

'4820' 
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, 
αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερ 8.424 

'8711' 
Μοτοσυκλέτες (ό. συμπ. τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό 
κινητήρα, έστω και με καλάθι στο π 8.300 

'6212' 
Στηθόδεσμοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες 
και παρόμοια είδη, καθώς και 7.814 

'4809' 
Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία αυτοαντιγραφής και 
άλλα χαρτιά για την αποτύπωση  7.433 

'5311' 
Υφάσματα από φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσματα από νήματα από χαρτί 
(εκτός από υφάσματα από λινάρι 7.376 
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'3406' Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 7.238 

'4303' 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα (εκτός 
από γάντια που φέρουν ταυτόχρ 7.207 

'9503' 
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία μπορούν 
να επιβιβασθούν και με τα οπο 7.190 

'6303' 
Παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και 
υπερθέματα παραπετασμάτων και γύ 6.880 

'8201' 
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα, 
τσουγκράνες και αποξέστες, από κοινά μέτ 6.823 

'8503' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεννή 6.778 

'5403' 
Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μονόινα τεχνητά με < 67 decitex  6.678 

'8205' 
Εργαλεία (ό. συμπ. οι γυαλοκόπτες με διαμάντι), από κοινά μέταλλα, 
π.δ.κ.α. Καμινέτα για συγκόλληση  6.186 

'6108' 
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, 
πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες γι 5.998 

'3301' 
Αιθέρια έλαια, αποτερπενωμένα ή μη, στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα με την ονομασία πηγμένα ή α 5.961 

'2522' 
Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός 
(εκτός από καθαρό οξείδιο και υδρο 5.935 

'6505' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασμένα από 
δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργ 5.718 

'9010' 
Συσκευές και εξοπλισμός για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια 
(όπου συμπεριλαμβάνονται και οι 5.624 

'8509' 
Οικιακές συσκευές, ηλεκτρομηχανικές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό 
κινητήρα 5.582 

'5303' 
Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του 
φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγ 5.492 

'7210' 
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με 
πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σ 5.466 

'8422' 
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το 
στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχαν 5.369 

'7418' 
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού και 
μέρη αυτών, από χαλκό (εκτός  5.343 

'6005' 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σ 5.238 

'6310' 
Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι, 
σχοινιά, χοντρά σχοινιά και είδη που 4.980 

'4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη 4.979 

'0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 4.878 

'6004' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά 
βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ε 4.656 

'8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 4.615 

'4009' 
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και 
εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σ 4.559 

'6406' 
Μέρη υποδημάτων (ό. συμπ. τα άνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε 
πέλματα, αλλά όχι σε εξωτερικά πέ 4.525 

'7616' Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 4.521 

'8438' 
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική 4.453 

'5807' 
Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε 
ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, 4.262 

'6214' 
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη 
(εκτός των πλεκτών) 4.175 
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'9601' 
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, 
κοράλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές 4.050 

'5801' 
Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη (εκτός των 
φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφή 4.020 

'3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 3.966 

'3306' 
Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι σκόνες 3.955 

'1209' 
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό 
καλαμπόκι, καφέ, τσάϊ, ματέ και μπ 3.854 

'8514' 
Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συμπ. οι κλίβανοι που 
λειτουργούν με επαγωγή ή μ 3.799 

'8435' 
Πιεστήρια, μύλοι και παρόμοιες μηχανές και συσκευές, για την παρασκευή 
κρασιού, μούστου, χυμών φρούτ 3.793 

'8477' 
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του 
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για τ 3.750 

'7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 3.699 

'7315' 
Αλυσίδες και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για 
ρολόγια, αλυσίδες-κοσμήματα κλπ 3.479 

'8451' 
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το 
καθάρισμα, το στίψιμο, το στ 3.479 

'7009' 
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, ό. συμπ. οι οπισθοσκοπικοί 
καθρέφτες (εκτός από οπτικούς κ 3.454 

'6102' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, 
μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά,  3.355 

'2510' 
Φωσφορικά ασβέστια και φωσφορικά αργιλασβέστια, φυσικά, και κιμωλίες 
φωσφορικές 3.300 

'6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή 
ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 3.287 

'7114' 
Είδη χρυσοχοίας και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από κοινά 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέτ 3.271 

'8415' 
Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με 
κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολ 3.245 

'3810' 
Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. 
Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσε 3.224 

'8511' 
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, 
για κινητήρες εσωτερικής καύση 3.198 

'1105' 
Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) από π 3.173 

'6117' 
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και 
μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του  3.133 

'9026' 
Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μετ 3.123 

'7306' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, 
καρφωτά, θηλυκωμένα ή με απλώς συνεν 3.106 

'7317' 
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή 
λοξότμητοι (εκτός των συνδετ 2.983 

'7113' 
Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός  2.896 

'6116' 
Γάντια με δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα 
(μονοκόμματα), πλεκτά ή βροχιδω 2.791 

'5512' 
Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς >= 
85% 2.699 

'8420' 
Καλάνδρες και έλαστρα (εκτός από έλαστρα για μέταλλα και μηχανές 
έλασης γυαλιού), καθώς και κύλινδρο 2.655 

'4015' 
Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
γάντια, από καουτσούκ μη σκληρ 2.653 
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'3910' Σιλικόνες σε αρχικές μορφές 2.570 

'6001' 
Βελούδα και πλούσες (ό. συμπ. και τα υφάσματα με την ονομασία με μακρύ 
τρίχωμα) και υφάσματα βροχιδω 2.540 

'7002' 
Γυαλί σε σφαιρίδια, ράβδους, βέργες ή σωλήνες, ακατέργαστο (εκτός από 
μικροσφαιρίδια με διάμετρο <=  2.528 

'7301' 
Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που 
λαμβάνονται από συναρμολογημένα σ 2.520 

'8540' 
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου και 
φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες με  2.507 

'5007' Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 2.484 

'8538' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8 2.445 

'8712' 
Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς 
εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα 2.445 

'6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, 
μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά,  2.443 

'3215' 
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω 
και συμπυκνωμένα ή σε στερεές 2.397 

'7222' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 2.329 

'7106' 
¶ργυρος, ό. συμπ. ο επιχρυσωμένος ή επιπλατινωμένος άργυρος, σε 
ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη μορφή  2.274 

'6003' 
Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 6001 και 6002 2.184 

'1008' 
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί, κεχρί το μακρό και άλλα 
δημητριακά (εκτός από σιτάρι και  2.166 

'8311' 
Σύρματα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά κα 2.103 

'6807' 
Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα 
πετρελαίου, σκληρόπισσα) 2.054 

'4415' 
Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας 
από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι 2.007 

'6105' 
Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και 
φανελάκια) 2.006 

'9029' 
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές 
χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων ( 1.953 

'5408' 
Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 6 1.898 

'3209' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι 1.849 

'7116' 
Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από σ 1.688 

'8546' 
Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από 
μονωτικά τεμάχια) 1.680 

'2903' Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων 1.602 

'8424' 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ. 1.602 

'3820' 
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση 
του πάγου (εκτός από παρασκευασμ 1.568 

'2203' Μπίρα από βύνη 1.555 

'8534' Κυκλώματα τυπωμένα 1.552 

'5207' 
Νήματα από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (εκτός από τα 
νήματα ραφής) 1.513 

'6215' 
Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές 
ύλες (εκτός των πλεκτών) 1.440 

'8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα, 1.383 
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υδραυλικής λειτουργίας ή με αυτοδύ 

'7312' 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από μονωμένα προϊό 1.377 

'7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 1.354 

'5513' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  1.339 

'9022' 
Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες 
άλφα, βήτα και γάμα, έστω και για 1.330 

'4016' Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α. 1.296 

'7419' Τεχνουργήματα από χαλκό, π.δ.κ.α. 1.266 

'8423' 
Ζυγαριές (ό. συμπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις 
ζυγαριές με ευαισθησία 50 m 1.224 

'8204' 
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συμπ. τα δυναμομετρικά κλειδιά), από 
κοινά μέταλλα. Εναλλασσόμενοι 1.220 

'0910' 
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και 
άλλα μπαχαρικά (εκτός από πιπέρ 1.189 

'3826'   1.187 

'8803' 
Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 1.168 

'6804' 
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή 
πλαίσια, για το άλεσμα, την αφαίρ 1.132 

'9028' 
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη 
μέτρηση των μετρητών αυτών 1.105 

'3813' 
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές 
φιάλες και βόμβες (εκτός από γεμισμ 1.086 

'8505' 
Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση). 
Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που πρ 1.018 

'3206' 
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονομάζονται αλλού. 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησι 1.005 

'8547' 
Μονωτικά τεμάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες 
ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλ 1.000 

'8437' 
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα 
σπόρων ή οσπρίων. Μηχανές και συσ 987 

'4104' 
Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, 
παρασκευασμένα (εκτός από δέρματα κ 977 

'8207' 
Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για 
μηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοίλ 905 

'5111' 
Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
λαναρισμένες (εκτός από υφάσματα για  867 

'5211' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικ 788 

'8544' 
Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, μονωμένα (έστω και μο 777 

'1516' 
Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, 
μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεσ 765 

'7907' Τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 690 

'1601' 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβ 681 

'9617' 
Θερμομονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερμικά δοχεία κενού. Μέρη 
αυτών (εκτός από γυάλινες φύσιγγε 642 

'8530' 
Συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της 
κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδρομ 634 

'5810' 
Κεντήματα σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε 
αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 618 

'5109' Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη 616 
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λιανική πώληση 

'6507' 
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), 
καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγ 610 

'9612' 
Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, με μελάνη ή 
αλλιώς κατασκευασμένες για τ 596 

'4808' 
Χαρτιά και χαρτόνια κυματοειδή, είτε έχουν συγκολλημένη επικάλυψη είτε 
όχι, ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανά 592 

'9012' 
Ηλεκτρονικά μικροσκόπια και μικροσκόπια φωτονίων καθώς και συσκευές 
σημείωσης της διάθλασης του φωτό 564 

'5308' 
Νήματα από φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί (εκτός από 
νήματα από λινάρι, νήματα από γιού 542 

'4412' 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα 
επικολλητά απλά και παρόμοια  540 

'9014' 
Πυξίδες, ό. συμπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές 
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ρ 520 

'6213' 
Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, με μήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των 
πλεκτών) 519 

'7612' 
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό. 
συμπ. οι σωληνωτές θήκες και τ 504 

'8301' 
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν με κλειδί, με 
συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό),  477 

'7904' 
Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, 
π.δ.κ.α. 474 

'3507' Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, π.δ.κ.α. 469 

'4413' 
Μεταλλωμένη ξυλεία και άλλη ξυλεία με την ονομασία πυκνωμένη, σε 
όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθ 458 

'6504' 
Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με τη 
συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλ 445 

'5514' 
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από συνθετικές ίνες  441 

'4410' 
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-
διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες 439 

'3505' 
Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, π.χ. τα 
προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλ 435 

'5702' 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένοι, 
όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστ 430 

'8410' 
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθμιστές αυτών (εκτός 
από τις υδραυλικές κινητήρι 398 

'3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα 397 

'5406' 
Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς, συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση 374 

'3210' 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (εκτός από αυτά με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολ 352 

'9609' 
Μολύβια, μολύβια αντιγραφής και χρωματιστά μολύβια (εκτός από τα είδη 
της κλάσης 9608), λεπτές ράβδο 328 

'8448' 
Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 
8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, μη 323 

'7318' 
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα 
(στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμ 314 

'5206' 
Νήματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι (εκτός από 272 

'9608' 
Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από 
πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Σ 251 

'4902' 
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 
εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις 236 

'0405' Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το 235 
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βουτυρέλαιο γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες  

'9113' Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 221 

'2814' Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 214 

'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 187 

'2835' 
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και 
πολυφωσφορικά 169 

'2821' 
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε ενωμένο σίδηρο >=  153 

'9402' 
Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική 
(π.χ. χειρουργικά τραπέζι 150 

'5608' 
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 
σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοιν 137 

'6601' 
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συμπ. οι ομπρέλες-ράβδοι, οι 
ομπρέλες κήπου και παρόμοια είδη 136 

'5516' Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 135 

'9611' 
Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνίας, σφραγίδες για τη σφράγιση με 
ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης και 135 

'4814' 
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται 
από χαρτί. Χαρτί για στόλισμα υ 134 

'5804' 
Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους. Δαντέλες σε 
τόπια (με το μέτρο), σε ταινίες ή  129 

'3816' 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις 
(εκτός από παρασκευάσματα με βάση 100 

'8484' 
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Συλλογές ή συνδυασμοί 
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων ανόμοιων  94 

'9032' Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 80 

'7412' 
Σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. 
καμπύλες ή περιβλήματα), από χαλκό 72 

'7304' 
Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, από 
σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χ 70 

'3822' 
Διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αν 29 

'6702' 
Τεχνητά άνθη, τεχνητά φυλλώματα, τεχνητοί καρποί και μέρη αυτών, καθώς 
και είδη από τεχνητά άνθη, τε 28 

'8308' 
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-
κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπ 20 

'7223' 
Σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένα ακανόνιστα ή σε πηνία 
(εκτός από χοντρόσυρμα) 18 

'9103' 
Ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού (εκτός από ρολόγια του 
χεριού, της τσέπης και παρόμοια 14 

'8513' 
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν με 
δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέρ 6 

'4414' 
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και 
παρόμοια είδη 3 

'8470' 
Υπολογιστικές μηχανές και συσκευές μεγέθους τσέπης (διαστάσεων <= 170 
mm x 100 mm x 45 mm), με υπολο 3 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

 
 

 



 

___________________________________________________________ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία 

Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902 

ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102 

 

Σ
ελ

.7
1

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΦΘΝΙΣΟΥΣΑ ΑΞΙΑ, ΑΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ.Ο.-ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  
είδος προϊόντων ανά 

κεφάλαιο 

Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014 

Προέλευση μερίδιο 

εισαγω- 

γών από 

Ελλάδα 

επί 

συνόλου  

μερίδιο 

εισαγω- 

γών από 

Ελλάδα 

επί  

εισαγω- 

γών από 

ΕΕ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Σύνολο ΕΕ Ελλάδα 

€  €  €  % % 

03: ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ

, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

ΥΔΡΟΒΙΑ  

1.394.626.249 1.038.076.438 28.427.937 2,04 2,74   

03028530: Τσιπούρες 

νωπές ή 

διατηρημένες σε 

απλή ψύξη  

41.418.411 41.245.656 16.674.234 40,26 40,43 ΙΣΠΑΝΙΑ (58%), 

ΕΛΛΑΔΑ (40%) 

030284: Λαβράκια  

νωπά ή διατηρημένα 

με απλή ψύξη 

23.166.028 23.046.702 7.393.057 31,91 32,08 ΙΣΠΑΝΙΑ (66%), 

ΕΛΛΑΔΑ (32%) 

03038990: Ψάρια 

κατεψυγμένα 

18.202.945 14.696.547 3.033.821 16,67 20,64 ΙΣΠΑΝΙΑ (53%), 

ΕΛΛΑΔΑ (17%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (8%), 

ΙΝΔΙΑ (6%) 

84: ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, 

ΛΕΒΗΤΕΣ, 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

4.846.834.395 4.243.124.253 14.763.768 0,30 0,35   

847130:Αυτόματες 

μηχανές 

επεξεργασίας 

πληροφοριών, 

φορητές  

373.255.495 331.793.673 11.035.234 2,96 3,33 ΟΛΛΑΝΔΙΑ (28%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ (28%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (17%), 

ΙΤΑΛΙΑ (8%),  ΚΙΝΑ 

(6%), ΒΙΕΤΝΑΜ 

(5%), ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

ΓΑΛΛΙΑ, ΗΒ, 

Ν.ΚΟΡΕΑ, ΒΕΛΓΙΟ 

841919:Θερμαντήρες 

νερού, στιγμιαίοι ή 

θερμοσυσσώρευσης, 

μη ηλεκτρικοί   

12.960.387 12.561.095 1.104.161 8,52 8,79 ΙΣΠΑΝΙΑ (38%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18%), 

ΑΥΣΤΡΙΑ(12%), 

ΕΛΛΑΔΑ(9%), 

ΗΒ(8%), 

ΙΤΑΛΙΑ(5%), 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ(3%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ(2%) 

39: ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.684.031.416 2.317.987.947 10.282.620 0,38 0,44   
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3902: Πολυμερή του 

προπυλενίου ή άλλων 

ολεφινών, σε 

 αρχικές μορφές 

332.591.659 223.976.331 4.181.334 1,26 1,87 ΙΣΠΑΝΙΑ (34%),  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (11%), 

ΙΝΔΙΑ (8%), ΒΕΛΓΙΟ 

(6%), 

Σ.ΑΡΑΒΙΑ(6%), 

ΓΑΛΛΙΑ(6%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(6%), 

Ν.ΚΟΡΕΑ,  

Ν.ΑΦΡΙΚΗ, 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, 

ΚΟΥΒΕΙΤ, ΗΑΕ,  

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΣΡΑΗΛ  

3920: Πλάκες, 

φύλλα, μεμβράνες, 

ταινίες και 

 λουρίδες, από 

πλαστικές ύλες μη 

κυψελώδεις, μη 

 ενισχυμένες ούτε με 

απανωτές στρώσεις 

ούτε όμοια 

 συνδυασμένες με 

άλλες ύλες, χωρίς 

υπόθεμα 

207.082.901 190.419.317 1.468.772 0,71 0,77 ΙΣΠΑΝΙΑ (43%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (13%), 

ΙΤΑΛΙΑ (8%), 

ΓΑΛΛΙΑ (8%), 

ΒΕΛΓΙΟ (6%), ΗΒ,  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 

ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ,  

ΑΥΣΤΡΙΑ, 

ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΝΔΙΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ, 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  

3917: Σωλήνες κάθε 

είδους και τα 

εξαρτήματά τους 

(π.χ. συνδέσεις, 

γωνίες, αρμοί), από 

πλαστικές ύλες 

88.210.163 83.262.840 1.384.238 1,57 1,66 ΙΣΠΑΝΙΑ (49%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (15%), 

ΙΤΑΛΙΑ (12%), 

ΓΑΛΛΙΑ (6%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (4%), 

ΗΒ,  ΙΣΡΑΗΛ, 

ΕΛΛΑΔΑ, KINA,  

ΒΕΛΓΙΟ, ΤΣΕΧΙΑ, 

ΤΟΥΡΚΙΑ    

76: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ- 

ΤΑ ΑΥΤΟΥ 

546.384.508 513.782.922 9.773.316 1,79 1,90   

7606: Πλάκες, ταινίες 

και φύλλα, από 

αργίλιο, με πάχος που 

υπερβαίνει τα 0,2 mm 

: 

79.448.658 72.060.064 9.260.290 11,66 12,85 ΓΕΡΜΑΝΙΑ (20%), 

ΙΤΑΛΙΑ (19%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ (18%), 

ΕΛΛΑΔΑ (12%), 

ΓΑΛΛΙΑ (7%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ (6%), 

ΣΟΥΗΔΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, 

ΗΠΑ 

24: ΚΑΠΝΑ  216.430.812 137.890.661 6.467.059 2,99 4,69   

2401: Καπνά 

ακατέργαστα 

92.247.683 23.159.124 3.991.360 4,33 17,23 ΗΠΑ (18%), 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (12%), 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ (11%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (11%), 

ΜΑΛΑΟΥΙ(10%), 

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ(8%), 

ΙΤΑΛΙΑ(7%), 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ(5%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ(4%), 

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ, 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
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2402: Πούρα, 

πουράκια και 

τσιγάρα, από καπνό ή 

υποκατάστατα του 

καπνού  

87.452.241 79.156.894 2.285.825 2,61 2,89 ΓΕΡΜΑΝΙΑ (42%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(19%), 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ(8%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(7%), 

ΠΟΛΩΝΙΑ(7%), 

ΗΒ(6%), ΕΛΛΑΔΑ, 

ΓΑΛΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

10: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 709.483.765 436.804.607 4.771.764 0,67 1,09   

1001: Σιτάρι και 

σμιγάδι 

266.037.310 249.171.976 4.144.009 1,56 1,66 ΓΑΛΛΙΑ (51%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(20%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(12%), 

ΚΑΝΑΔΑΣ(6%), 

ΗΒ(6%), ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΟΛΩΝΙΑ, 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

52: ΒΑΜΒΑΚΙ 494.425.699 197.253.677 4.019.818 0,81 2,04 ΙΝΔΙΑ(19%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(16%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ(11%), 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ(11%), 

ΙΤΑΛΙΑ(7%), 

ΒΕΛΓΙΟ(5%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(4%), 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ(3%), 

ΚΙΝΑ(3%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΒ, 

ΓΑΛΛΙΑ 

74: ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ- 

ΤΑ ΑΥΤΟΥ 

543.782.293 535.267.024 3.554.178 0,65 0,66   

7407: Ράβδοι και είδη 

με καθορισμένη 

μορφή από χαλκό  

31.229.745 30.284.919 1.859.277 5,95 6,14 ΙΣΠΑΝΙΑ (32%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (23%), 

ΙΤΑΛΙΑ (18%), 

ΕΛΛΑΔΑ(6%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(6%), 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ(2%), 

ΠΟΛΩΝΙΑ(2%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ(2%) 

7411: Σωλήνες από 

χαλκό 

44.470.254 43.423.344 1.483.544 3,34 3,42 ΓΕΡΜΑΝΙΑ(38%), 

ΙΤΑΛΙΑ(26%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(16%), 

ΑΥΣΤΡΙΑ(12%), 

ΕΛΛΑΔΑ(3%), 

ΓΑΛΛΙΑ(3%), 

ΚΙΝΑ(2%) 

85: ΜΗΧΑΝΕΣ, 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ. 

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥ ΗΧΟΥ-

ΕΙΚΟΝΑΣ,  

ΜΕΡΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΑΥΤΩΝ 

4.110.454.392 3.286.687.175 3.505.192 0,09 0,11   
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8507: Ηλεκτρικοί 

συσσωρευτές 

72.804.861 68.550.305 2.590.911 3,56 3,78 ΙΣΠΑΝΙΑ(56%), 

ΙΤΑΛΙΑ(10%), 

ΠΟΛΩΝΙΑ(5%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(5%), 

ΕΛΛΑΔΑ(4%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(3%), 

ΓΑΛΛΙΑ(3%), 

ΒΕΛΓΙΟ, ΚΙΝΑ, ΗΒ, 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

30: 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

2.042.226.671 1.844.711.929 3.217.449 0,16 0,17   

3004: Φάρμακα σε 

μορφή δόσεων για 

λιανική πώληση 

1.664.398.128 1.498.590.768 2.701.776 0,16 0,18 ΓΕΡΜΑΝΙΑ(21%), 

ΓΑΛΛΙΑ(10%), 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ(10%), 

ΗΒ(9%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(9%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(9%), 

ΒΕΛΓΙΟ(8%), 

ΕΛΒΕΤΙΑ(8%), 

ΙΤΑΛΙΑ(5%), 

ΣΟΥΗΔΙΑ, ΔΑΝΙΑ, 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 

ΠΟΛΩΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, 

ΗΠΑ, ΙΝΔΙΑ, 

ΑΥΣΤΡΙΑ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

ΤΟΥΡΚΙΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ, ΤΣΕΧΙΑ 

34: ΣΑΠΟΥΝΙΑ, 

ΑΛΙΣΙΒΕΣ, ΚΕΡΙΑ 

ΤΕΧΝΗΤΑ 

379.627.476 370.451.434 2.445.788 0,64 0,66   

340220: Αλισίβες για 

λιανική πώληση 

150.033.471 149.419.984 2.304.283 1,54 1,54 ΙΣΠΑΝΙΑ(54%), 

ΗΒ(16%), 

ΙΤΑΛΙΑ(7%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(7%), 

ΓΑΛΛΙΑ(6%), 

ΒΕΛΓΙΟ(3%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(2%), 

ΕΛΛΑΔΑ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

55: ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 

Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ 

ΙΝΕΣ, ΜΗ 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

250.559.616 154.942.765 2.217.536 0,89 1,43   

5510: Νήματα από 

τεχνητές ίνες μη 

συνεχείς (άλλα από 

 τα νήματα για 

ράψιμο), μη 

συσκευασμένα για 

την  λιανική πώληση 

36.479.002 16.197.167 1.787.458 4,90 11,04 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ(35%), 

ΑΥΣΤΡΙΑ(13%), 

ΙΤΑΛΙΑ(12%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ(10%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(6%), 

ΕΛΛΑΔΑ(5%), 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ(5%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(3%), 

ΙΝΔΙΑ(3%), ΚΙΝΑ, 

ΒΕΛΓΙΟ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 

ΓΑΛΛΙΑ 

72: 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ 

1.945.687.963 1.534.356.828 2.162.752 0,11 0,14   
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ΧΑΛΥΒΑΣ 

7209: Πλατέα 

προϊόντα έλασης, από 

σίδηρο ή από όχι σε 

κράμα χάλυβες, με 

πλάτος 600 mm ή 

περισσότερο, που 

έχουν ελαθεί σε 

ψυχρή κατάσταση, 

μη επιστρωμένα με 

άλλο μέταλλο ούτε 

επενδυμένα 

121.381.659 80.037.868 2.083.843 1,72 2,60 ΙΣΠΑΝΙΑ(36%), 

ΚΙΝΑ(18%), 

ΙΤΑΛΙΑ(8%), 

ΙΡΑΝ(6%), 

ΒΕΛΓΙΟ(5%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(5%), 

ΗΒ(4%), ΡΩΣΙΑ(4%), 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ(4%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(3%), 

ΕΛΛΑΔΑ(2%), 

ΣΟΥΗΔΙΑ(1%), 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ(1%)  

33: ΑΙΘΕΡΙΑ 

ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ 

ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Σ Ή 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕ

ΝΑΚΑΙ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΤΑ 

567.580.434 558.585.274 1.521.601 0,27 0,27   

3303: Αρώματα και 

κολόνιες 

84.564.971 83.223.797 640.188 0,76 0,77 ΙΣΠΑΝΙΑ(48%), 

ΓΑΛΛΙΑ(29%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(10%), 

ΙΤΑΛΙΑ(4%), 

ΗΒ(3%), 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ(1%), 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ(1%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(1%), 

ΕΛΛΑΔΑ, ΗΠΑ 

3304: Καλλυντικά 

περιποίησης 

προσώπου 

196.373.038 194.548.639 609.945 0,31 0,31 ΙΣΠΑΝΙΑ(42%), 

ΓΑΛΛΙΑ(27%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(9%), 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ(7

%), ΙΤΑΛΙΑ(6%), 

ΗΒ(4%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(2%), 

ΒΕΛΓΙΟ(1%), 

ΠΟΛΩΝΙΑ(1%), 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ(1%), 

ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

3307: 

Παρασκευάσματα για 

πριν το ξύρισμα, για 

το 

 ξύρισμα και για μετά 

το ξύρισμα, 

αποσμητικά 

 σώματος, 

παρασκευάσματα για 

λουτρά 

88.626.957 84.568.157 231.471 0,26 0,27 ΙΣΠΑΝΙΑ(55%), 

ΓΑΛΛΙΑ(13%), 

ΗΒ(8%),ΟΛΛΑΝΔΙΑ

(7%), ΙΤΑΛΙΑ(5%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(4%), 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ(3%),  

ΒΕΛΓΙΟ(1%), 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ(1%), 

ΚΙΝΑ(1%), 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ(1%), 

ΙΝΔΙΑ, ΗΠΑ, 

ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

54: ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 

Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ 

ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

334.455.447 261.131.492 1.394.057 0,42 0,53   



 

___________________________________________________________ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία 

Tηλ: +351 21 3031260-3, Fax: +351 21 3016 902 

ecocom-lisbon@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/pt102 

 

Σ
ελ

.7
6

 

5407: Υφάσματα από 

νήματα από 

συνθετικές ίνες 

 συνεχείς 

93.920.181 82.324.583 1.343.028 1,43 1,63 ΙΣΠΑΝΙΑ (27%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (24%), 

ΙΤΑΛΙΑ (9%), 

ΒΕΛΓΙΟ(6%), 

ΓΑΛΛΙΑ(6%), 

ΗΒ(6%), ΚΙΝΑ(5%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(5%), 

ΤΟΥΡΚΙΑ(2%), 

ΕΛΛΑΔΑ, Ν.ΚΟΡΕΑ, 

ΤΣΕΧΙΑ 

48: ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΝΙΑ. 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤ

Α ΑΠΟ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 

ΧΑΡΤΙ Ή 

ΧΑΡΤΟΝΙ 

981.701.154 935.770.743 1.341.186 0,14 0,14   

4819: Κουτιά, σάκοι, 

θύλακες, χωνιά και 

άλλες 

 συσκευασίες από 

χαρτί, χαρτόνι, 

86.520.224 83.484.451 938.576 1,08 1,12 ΙΣΠΑΝΙΑ (61%),  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (12%), 

ΙΤΑΛΙΑ (7%),  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (5%), 

ΓΑΛΛΙΑ(5%), 

ΚΙΝΑ(2%), 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ(2%), 

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 

ΗΒ, ΕΛΒΕΤΙΑ, 

ΒΕΛΓΙΟ, ΠΟΛΩΝΙΑ 

08: ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ 

ΦΡΟΥΤΑ 

ΒΡΩΣΙΜΑ, 

ΦΛΟΥΔΕΣ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 

Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 

507.234.139 365.969.956 1.200.332 0,24 0,33   

08119095: Καρποί 

και φρούτα, άψητα ή 

ψημένα στον ατμό ή 

 βρασμένα στο νερό, 

κατεψυγμένα, έστω 

και με 

 προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών 

9.458.641 5.598.077 897.538 9,49 16,03 ΚΙΝΑ(37%), 

ΙΣΠΑΝΙΑ(26%), 

ΕΛΛΑΔΑ(9%), 

ΙΤΑΛΙΑ(8%), 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (6%), 

ΓΑΛΛΙΑ(4%), 

ΒΕΛΓΙΟ(4%), 

ΜΑΡΟΚΟ 

96: 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ- 

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

225.345.500 208.611.981 1.012.730 0,45 0,49   

9619: Σερβιέτες και 

ταμπόν υγείας, πάνες 

για βρέφη και 

 παρόμοια είδη 

υγιεινής 

130.780.378 129.548.837 1.006.673 0,77 0,78 ΙΣΠΑΝΙΑ (79%), 

ΓΑΛΛΙΑ(6%),  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (5%), 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (4%), 

ΠΟΛΩΝΙΑ(1%), 

ΔΑΝΙΑ(1%), 

ΗΠΑ(1%), ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΤΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(ΑΞΙΑ  ΕΙΣ. ΑΠΌ 

ΕΛΛ./ 

ΚΕΦ.>1ΕΚ.€) 

22.780.871.929 18.941.407.106 102.079.083 0,45 0,54   

ΣΥΝΟΛΟ 58.850.996.367 43.975.866.029 113.563.087 0,19 0,26   

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας/Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας 
 

 


