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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στοιχεία Γεωγραφίας
Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας (Rzeczpospolita Polska) βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη. Βρέχεται στον
Βορρά από τη Βαλτική Θάλασσα και έχει χερσαία σύνορα µε τη Γερµανία (µήκους 456 χλµ.), την Τσεχία
(615 χλµ.), τη Σλοβακία (420 χλµ.), την Ουκρανία (428 χλµ.), τη Λευκορωσία (605 χλµ.), τη Λιθουανία (91
χλµ.) και τη Ρωσία (θύλακας Καλίνινγκραντ, 432 χλµ.).
Η έκτασή της είναι 322.500 τετραγωνικά χιλιόµετρα, -σχεδόν 2,5 φορές την έκταση της Ελλάδος-. Με βάση
την έκτασή της, η Πολωνία είναι η 9η µεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, µετά από τη Ρωσία, την Ουκρανία,
τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γερµανία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.
Το κλίµα είναι εύκρατο, µε ψυχρούς χειµώνες και ήπια καλοκαίρια. Ως προς το ανάγλυφο, η χώρα είναι
κατά κύριο λόγο πεδινή, µε τα υψηλότερα όρη να εντοπίζονται κατά µήκος των νότιων συνόρων της (το
µεγαλύτερο υψόµετρο είναι 2.499 µέτρα και συναντάται στην κορυφή Rysy).
Στους κυριότερους φυσικούς πόρους της χώρας ανήκουν ο ορυκτός της πλούτος (άνθρακας, θειούχα
ορυκτά, χαλκός, άργυρος, µόλυβδος, άλας, ήλεκτρο), τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου και η αρόσιµη γη
(50% της χερσαίας επικράτειας).
2. Πληθυσµός
Η Πολωνία έχει πληθυσµό 38,5 εκατοµµύριων και δείκτη πυκνότητας πληθυσµού της τάξης των 123
κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Σύµφωνα µε το µέγεθος του πληθυσµού της, η Πολωνία είναι η 6η
µεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 34η µεγαλύτερη διεθνώς.
Εκτός από την πρωτεύουσα Βαρσοβία (Warszawa), που έχει 1.730.000 κατοίκους (2,6 εκ. στην ευρύτερη
περιοχή της πρωτεύουσας), οι µεγαλύτερες πολωνικές πόλεις είναι οι:
-

Κρακοβία (Kraków) µε 760.000 κατοίκους
Ουτζ (Łódź) µε 708.000 κατοίκους
Βρότσλαβ (Wrocław) µε 633.000 κατοίκους
Πόζναν (Poznań) µε 546.000 κατοίκους
Γκντανσκ (Gdańsk) µε 462.000 κατοίκους
Szczecin (408.000)
Bydgoszcz (360.000)
Lublin (343.000) και
Katowice (303.000)

Επίσηµη γλώσσα είναι η πολωνική. Η αγγλική και η γερµανική διδάσκονται και οµιλούνται όλο και
περισσότερο ως ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα από το νεότερο τµήµα του πληθυσµού, καταλαµβάνοντας
σταδιακά τη θέση που µέχρι τη δεκαετία του 1980 κατείχε η ρωσική. Ως προς το θρήσκευµα, οι
περισσότεροι κάτοικοι είναι Ρωµαιοκαθολικοί (>85%).
3. Πολιτικό Σύστηµα - Πολίτευµα
Το πολίτευµα της Πολωνίας είναι Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο αποτελούν τους βασικούς θεσµούς του πολιτεύµατος.
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση.
Αρχηγός του κράτους και ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάµεων, ο οποίος εκλέγεται άµεσα από τον
λαό, είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος έχει πενταετή θητεία. Την εκτελεστική εξουσία ασκεί η
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Κυβέρνηση, µε τετραετή θητεία, ενώ τη νοµοθετική εξουσία ασκούν δύο σώµατα, η ∆ίαιτα (Sejm / Κάτω
Βουλή, µε 460 µέλη) και η Γερουσία (Senat / Άνω Βουλή, µε 100 µέλη).
∆ιοικητικά, η πολωνική επικράτεια διαιρείται σε 16 περιφέρειες. Στα αµέσως κατώτερα επίπεδα της
διοικητικής διάρθρωσης της χώρας συναντώνται 380 επαρχίες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 66
πόλεις που διατηρούν το καθεστώς επαρχίας, και 2.479 δήµοι και κοινότητες. Κάθε περιφέρεια είναι
αυτοδιοικητικός οργανισµός µε άµεσα εκλεγόµενο περιφερειακό κοινοβούλιο µε δηµοσιονοµικές
αρµοδιότητες. Κάθε περιφερειακό κοινοβούλιο εκλέγει µια περιφερειακή κυβέρνηση, η οποία συνυπάρχει
µε τον Κυβερνήτη της περιφέρειας, που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό και εκπροσωπεί την κεντρική
κυβέρνηση.
3.1. Χαρτογράφηση πολιτικού χώρου (πολιτικά κόµµατα, συνδικάτα)
Από το 2015, Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι ο Αντζέι Ντούντα (Andrzej Duda), ο οποίος εξελέγη στον
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του ίδιου έτους, µε ποσοστό 51,5% (επόµενες Προεδρικές εκλογές:
2020). Πριν από την εκλογή του στο ύπατο αξίωµα, ο κ. Duda ήταν Ευρωβουλευτής του συντηρητικού
κόµµατος Prawo i Sprawiedliwość / PiS (Νόµος και ∆ικαιοσύνη), που ανήκει στην πολιτική οµάδα
«Συµµαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθµιστών».
Από τον Νοέµβριο του 2015, Πρωθυπουργός είναι η Μπεάτα Σίντλο (Beata Szydło), που διαδέχθηκε την
Εύα Κόπατς (Ewa Kopacz) του µετριοπαθούς κεντροδεξιού κόµµατος Platforma Obywatelska / PO, το
οποίο κυβέρνησε τη χώρα για οκτώ έτη. Η κα Szydło ανήκει στο συντηρητικό κόµµα PiS, του οποίου
ηγείται ο Γιαρόσλαβ Κατσίνσκι (Jarosław Kaczyński). Το PiS πλειοψήφησε στις βουλευτικές εκλογές του
2015 (επόµενες βουλευτικές εκλογές: 2019) κατορθώνοντας να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Στη
θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης βρίσκεται το PO. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, τα σηµαντικότερα
πολιτικά κόµµατα είναι τα εξής:
Κόµµα / συνδυασµός

Ακρωνύµιο

Επικεφαλής

Prawo i Sprawiedliwość (Law
and Justice)
Platforma Obywatelska (Civic
Platform)
Kukiz'15
Nowoczesna (Modern)
Zjednoczona Lewica (United
Left)
Polskie Stronnictwo Ludowe
(Polish People’s Party)

PiS

Jarosław Kaczyński

Ιδεολογικός
προσανατολισµός
Συντηρητικό

PO

Grzegorz Schetyna

Κεντροδεξιό

K'15
.Nowoczesna
ZL

Paweł Kukiz
Ryszard Petru
Barbara Nowacka

PSL

Władysław KosiniakKamysz

∆εξιό
Φιλελεύθερο
Σοσιαλδηµοκρατία,
Οικολογία
Κεντρώο

Τα εργατικά συνδικάτα κατέχουν ξεχωριστή θέση στην αρχιτεκτονική του εθνικού συστήµατος άρθρωσης
συµφερόντων, πρωτίστως λόγω του ρόλου που διαδραµάτισε το σωµατείο «Αλληλεγγύη» κατά τη
διάρκεια της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης της δεκαετίας του 1980.
Σήµερα, τα σηµαντικότερα συνδικάτα είναι η «Αλληλεγγύη» (Solidarność), η εθνική επιτροπή της οποίας
εδρεύει στο Γκντανσκ, η OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych / All Poland Trade
Union Alliance) που εδρεύει στη Βαρσοβία και το FZZ (Forum Związków Zawodowych / Trade Unions
Forum) που εδρεύει στο Bydgoszcz. Οι τρεις οργανώσεις είναι µέλη της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC). Επίσης, συνεργάζονται µε οµόλογες οργανώσεις στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς
Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) και συµµετέχουν στην International Labour Organization. Εκτός
αυτών, λειτουργούν ορισµένα ισχυρά κλαδικά συνδικάτα (δασκάλων, αγροτών, εργαζοµένων στους
σιδηροδρόµους, µεταλλωρύχων κ.ά.).
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Σηµαντικότερες εργοδοτικές οργανώσεις είναι η Συνοµοσπονδία Lewiatan, η Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej (Employers of Poland), η Związek Rzemiosła Polskiego (Polish Craft Association) και το Business
Centre Club.
Ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται στο πλαίσιο του Συµβουλίου Κοινωνικού ∆ιαλόγου, στο οποίο
εκπροσωπούνται οι τέσσερις µεγάλες ενώσεις εργοδοτών, τα τρία συνδικάτα εθνικής εµβέλειας, η
Κυβέρνηση, η Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, η Κεντρική Τράπεζα ΝΒΡ και η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία
GUS.
4. Νοµοθετική εξουσία
Το Κοινοβούλιο, που ασκεί τη νοµοθετική εξουσία, αποτελείται όπως προαναφέρθηκε από δύο σώµατα:
τη ∆ίαιτα (Sejm / Κάτω Βουλή, µε 460 µέλη) και τη Γερουσία (Senat / Άνω Βουλή, µε 100 µέλη). Οι
βουλευτές και οι γερουσιαστές εκλέγονται κάθε τέσσερα έτη. Η κατανοµή των εδρών γίνεται στην
περίπτωση της ∆ίαιτας µε βάση ένα εκλογικό σύστηµα απλής αναλογικής ανά περιφέρεια µε 41 εκλογικές
περιφέρειες (µέθοδος D'Hondt), τηρουµένου του ορίου του 5% των ψήφων για την είσοδο ενός κόµµατος
και του 8% για την είσοδο ενός συνασπισµού κοµµάτων στο κοινοβούλιο (ειδική ρύθµιση ισχύει όσον
αφορά την εκπροσώπηση της γερµανικής µειονότητας). Στην περίπτωση της Γερουσίας, η κατανοµή των
εδρών γίνεται µε βάση ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα µε 100 µονοεδρικές περιφέρειες.
Στις γενικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, στις οποίες ψήφισαν περίπου 15 εκ. πολίτες, εξέλεξαν
βουλευτές/γερουσιαστές τα ακόλουθα κόµµατα:
•

Το συντηρητικό PiS έλαβε το 37,58% των έγκυρων ψηφοδελτίων και εξέλεξε 235 Βουλευτές και 61
Γερουσιαστές.

•

Το µετριοπαθές κεντροδεξιό PO έλαβε το 24,09% των ψήφων και εξέλεξε 138 Βουλευτές και 34
Γερουσιαστές.

•

Το δεξιό Kukiz'15 έλαβε το 8,81% των ψήφων και εξέλεξε 42 Βουλευτές και κανέναν Γερουσιαστή.

•

Το φιλελεύθερο Nowoczesna έλαβε το 7,60% των ψήφων και εξέλεξε 28 Βουλευτές και κανέναν
Γερουσιαστή.

•

Το κεντρώο PSL έλαβε το 5,13% των ψήφων και εξέλεξε 16 Βουλευτές και 1 Γερουσιαστή.

•

Έναν Βουλευτή εξέλεξε η γερµανική µειονότητα µε 0,18% των εγκύρων ψηφοδελτίων, ενώ
εξελέγησαν και 4 ανεξάρτητοι Γερουσιαστές.

Το σηµερινό πολιτικό σκηνικό είναι πιθανό να διαφέρει από τον συσχετισµό δυνάµεων που προέκυψε
από τις γενικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς έκτοτε ενδέχεται να έχουν λάβει χώρα
µετακινήσεις βουλευτών, γερουσιαστών και ευρωβουλευτών.
5. Εξωτερικές Σχέσεις
Εκτός της συµµετοχής της Πολωνίας στους ευρωατλαντικούς θεσµούς (βλ. παρακάτω), άξιες αναφοράς
είναι οι σχέσεις της χώρας µε τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, τη Ρωσία, τη Γερµανία, την Ουκρανία, τη
Λευκορωσία και τη Λιθουανία.
Η Πολωνία είναι το µεγαλύτερο κράτος-µέλος της οµάδας Visegrad (V4), στην οποία συµµετέχουν επίσης
η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία και η οποία δηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε
στόχο την προετοιµασία της ένταξης των τεσσάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Μετά από την
επίτευξη αυτού του στόχου, το σχήµα απέκτησε το χαρακτήρα βήµατος συντονισµού πολιτικών και
ανάδειξης µιας κοινής κεντροευρωπαϊκής θέσης στο πλαίσιο της συµµετοχής των V4 στην Ε.Ε..
Η Πολωνία αποτελεί χώρα κοµβικής σηµασίας για τη διαµόρφωση των σχέσεων της Ε.Ε. µε τη Ρωσία και
η πολωνική κυβέρνηση αποδίδει προτεραιότητα σε αυτή τη διάσταση και συµµετέχει ενεργά στον
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σχεδιασµό και την υλοποίηση σχετικών πολιτικών. Βεβαίως, η εικόνα που έχουν οι Πολωνοί για τη Ρωσία
φέρει τα σηµάδια του απώτερου και πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος: των διχοτοµήσεων της
Πολωνίας, του Β΄Π.Π. (µεταξύ αυτών της σφαγής 20.000 Πολωνών αξιωµατικών στο Katyn το 1940) και
της σοβιετικής ηγεµονίας έως το 1989. Οι σχέσεις των δύο χωρών δεν έχουν µείνει ανεπηρέαστες από
πρόσφατα γεγονότα όπως η συντριβή του πολωνικού προεδρικού αεροσκάφους στο Smolensk το 2010
(στη συντριβή του αεροσκάφους, που είχε προορισµό το Katyn, µε σκοπό τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις
µνήµης, έχασαν τη ζωή τους ο τότε Πρόεδρος Kaczyński και 95 ακόµα επιβάτες) και η ουκρανική κρίση
(2014).
Στενές είναι οι σχέσεις που διατηρεί η Πολωνία µε τη Γερµανία, µε την οποία επίσης µοιράζεται πλούσιο
ιστορικό παρελθόν. Οι διµερείς σχέσεις έχουν αναβαθµιστεί αισθητά από το 1989 και ιδιαίτερα από την
ένταξη της Πολωνίας σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στο πλήθος των ετήσιων
διµερών επαφών υψηλού επιπέδου. Οι δύο χώρες συµµετέχουν εξάλλου, από το 1991, µαζί µε τη Γαλλία,
στο Τρίγωνο της Βαϊµάρης, ενώ η Γερµανία αποτελεί τον σηµαντικότερο επενδυτικό και εµπορικό εταίρο
της Πολωνίας.
Χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Πολωνία είναι ακόµα οι γειτονικές Ουκρανία και Λευκορωσία. Για
την Πολωνία είναι ζήτηµα προτεραιότητας η διατήρηση µιας ανεξάρτητης, δηµοκρατικής και οικονοµικά
εύρωστης και ανοικτής Ουκρανίας, προτεραιότητα που εξηγεί και την πολωνική έµφαση στην ανατολική
διάσταση (ΑΕΣ) της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στη σκοπιµότητα της σύναψης συµφωνίας
σύνδεσης Ουκρανίας – Ε.Ε.. Στην περίπτωση της Λευκορωσίας, το έντονο πολωνικό ενδιαφέρον για τον
πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό εκσυγχρονισµό της χώρας εδράζεται, µεταξύ άλλων, και στην ύπαρξη
πληθυσµού πολωνικής καταγωγής στη γείτονα.
Οµογενειακά και µειονοτικά ζητήµατα απασχολούν κατά καιρούς, επίσης, τις κατά τα άλλα στενές
πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις της Πολωνίας µε τη Λιθουανία, µε την οποία η χώρα συνυπήρξε
πολιτειακά – µε διακοπές – από το 1569 έως το 1795, στο πλαίσιο της Πολωνο-Λιθουανικής
Κοινοπολιτείας.
5.1. Πολωνία – Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Πολωνία έγινε µέλος της Ε.Ε. το 2004 και εντάχθηκε στη ζώνη Schengen το 2007. Σε αυτό το διάστηµα,
σηµαντικές θέσεις στους θεσµούς της Ένωσης έχουν στελεχωθεί από Πολωνούς αξιωµατούχους. Σήµερα
(2017), ο κ. Donald Tusk είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και η κυρία ElŜbieta Bieńkowska
είναι µέλος του Κολλεγίου των Επιτρόπων της Ε.Ε (χαρτοφυλάκιο Εσωτερικής Αγοράς, Βιοµηχανίας,
Επιχειρηµατικότητας και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ η χώρα εκπροσωπείται στο ∆ικαστήριο της
Ε.Ε. από τον δικαστή κ. Marek Safjan.
Στις δηµοσκοπήσεις καταγράφονται υψηλά ποσοστά αποδοχής της Ε.Ε. από τους πολίτες, ακόµη και µετά
από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το συντηρητικό PiS, στο οποίο ασκείται συχνά
δυσµενής κριτική από τις Βρυξέλλες και το εσωτερικό, λόγω της – κατά τους επικριτές του –
ευρωσκεπτικιστικής στάσης του.
Η Πολωνία δεν αποτελεί προς το παρόν µέλος της Ευρωζώνης, δεν έχει όµως εξαιρεθεί από την
υποχρέωση υιοθέτησης του κοινού νοµίσµατος, υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι θα εκπληρώσει
πρώτα τα απαιτούµενα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, η χώρα συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και στις συζητήσεις που αφορούν
την αρχιτεκτονική της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών
των κρατών-µελών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Ε.Ε.. Σηµειώνεται, τέλος,
ότι η Πολωνία ωφελείται τα µέγιστα από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., στο πλαίσιο της οποίας θα
εισπράξει περίπου 82 δισ. Ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020.
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5.2. Συµµετοχή Πολωνίας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς
Η Πολωνία συµµετέχει, µε την ιδιότητα του µέλους ή του παρατηρητή, σε πλείστους διεθνείς οργανισµούς.
Εκτός του συστήµατος του ΟΗΕ (συµπερ. των UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMISS,
UNOCI, UNWTO, UPU, WHO, WIPO, WMO, ILO, FAO κ.ά.), η χώρα συµµετέχει ως µέλος ή παρατηρητής,
µεταξύ άλλων, στο ΝΑΤΟ (από το 1999), στον ΟΑΣΕ, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (1995), στον
ΟΟΣΑ (1996), στο ∆ΝΤ, στην IBRD, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στη Northern Dimension, στην Helsinki
Commission (HELCOM), στο Arctic Council, στο Council of the Baltic Sea States (CBSS) και στην
Community of Democracies.
5.3. ∆ιεθνείς Συµφωνίες
Οι διεθνείς συµφωνίες που έχει συνάψει η χώρα είναι καταχωρηµένες σε σχετική βάση δεδοµένων του
πολωνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη βάση αυτή µπορεί να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενος,
µέσω του υπερσυνδέσµου www.traktaty.msz.gov.pl.
5.4. Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως
5.4.1. Τύπος
Στη χώρα κυκλοφορούν περισσότεροι από 5.000 τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών.
Σηµαντικές εφηµερίδες, από απόψεως κυκλοφορίας, είναι η “Fakt” (ιδιοκτησίας γερµανικού οµίλου Axel
Spinger AG, που διατηρεί πολύ ισχυρή παρουσία στην εδώ αγορά), η “Gazeta Wyborcza” (ιδιοκτ. Agora
SA), η “Super Express” (ZPR Media S.A.), η “Rzeczpospolita” (Gremi), η “Dziennik Gazeta Prawna”, η
αθλητική “Przegląd Sportowy”, η οικονοµική “Puls Biznesu”, η επίσης οικονοµική “Parkiet” και οι
αγγλόγλωσσες “New Poland Express”, “Warsaw Business Journal” και “Krakow Post”.
Σηµαντικά εβδοµαδιαία περιοδικά είναι τα: “Polityka” και “Wprost”. Από τα περιοδικά µηνιαίας
κυκλοφορίας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: “The Warsaw Voice”, “Businessman Magazine” και “Twój
Styl”.
Όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η διάδοση του διαδικτύου έχει συµβάλει και συνεχίζει να
συµβάλλει στη ριζική µεταβολή του πολωνικού τοπίου των µέσων ενηµέρωσης.
Στη χώρα υπάρχουν περίπου 26 εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου. Περίπου 6 εκατοµµύρια διαθέτουν
σταθερή ευρυζωνική σύνδεση και σχεδόν 20 εκατοµµύρια ασύρµατη ευρυζωνική σύνδεση.
Τα περισσότερα έντυπα µέσα ενηµέρωσης έχουν διαδικτυακή παρουσία, διαθέτοντας µέρος ή το σύνολο
του περιεχοµένου τους και µέσω του ιστοτόπου τους.
5.4.2. Ραδιοτηλεόραση
Παράλληλα µε τη δηµόσια τηλεόραση (TVP) – που αποτελείται, µεταξύ άλλων, από δύο σταθµούς εθνικής
εµβέλειας (που µεταδίδουν και ως σταθµοί υψηλής ευκρίνειας), δεκαέξι περιφερειακούς σταθµούς, ένα
δορυφορικό πρόγραµµα (TV Polonia) και έναν ειδησεογραφικό σταθµό (TVP Info) – λειτουργούν αρκετοί
ιδιωτικοί σταθµοί εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας.
Με βάση το µερίδιο τηλεθέασης κατά τα τελευταία έτη, οι σηµαντικότεροι τηλεοπτικοί σταθµοί είναι οι εξής
[εντός παρενθέσεως αναφέρονται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σταθµού (δηµόσιος/ιδιωτικός), ο όµιλος
στον οποίο ανήκει (ή ο βασικός µέτοχος) και το κατά προσέγγιση ποσοστό τηλεθέασης κατά το 2016]:
•

Polsat (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 11,45%)

•

TVP1 (δηµόσιος, TVP, 11,10%)
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•

TVN (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 10,37%)

•

TVP2 (δηµόσιος, TVP, 8,32%)

•

TVN24 (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 3,81%)

•

TV4 (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 3,36%)

•

TVN7 (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 3,33%)

•

TVP Info (δηµόσιος, TVP, 3,26%)

•

TV Puls (ιδιωτικός, Telewizja Puls / Dariusz Dąbski Sp. z o.o, 3,20%)

•

Puls 2 (ιδιωτικός, Telewizja Puls / Dariusz Dąbski, 1,78%)

•

TTV (ιδιωτικός, Scripps Networks Interactive, 1,60%).

•

Polsat 2 (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 1,52%)

•

TV6 (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 1,48%)

•

TVP Seriale (δηµόσιος, TVP, 1,48%)

•

Polsat News (ιδιωτικός, Telewizja Polsat, 1,11%)

Έτσι, οι όµιλοι µε τη µεγαλύτερη επιρροή είναι ο δηµόσιος TVP και οι ιδιωτικοί TVN (Scripps) και
POLSAT.
H δηµόσια ραδιοφωνία εκπέµπει µέσω πέντε προγραµµάτων εθνικής εµβέλειας και 17 περιφερειακών
σταθµών. Πέραν αυτών, λειτουργούν περισσότεροι από 200 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί εθνικής και
τοπικής εµβέλειας.
Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθµοί και αρκετοί τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν διαδικτυακή παρουσία, διαθέτοντας
µέρος ή το σύνολο του περιεχοµένου τους και µέσω του ιστοτόπου τους.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

1. Γενικά Στοιχεία
Μετά από µια περίοδο σταθερά υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης του ΑΕΠ, η πολωνική οικονοµία
δοκιµάστηκε κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης τα τελευταία έτη, παραµένοντας όµως πάντα σε
θετικό έδαφος. Οι σταθερά υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας ήσαν, κατά µία έννοια, η
ανταµοιβή για την επώδυνη αλλά επιτυχηµένη µετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασµό στο σύστηµα της
οικονοµίας της αγοράς τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η Πολωνία σηµειώνει τις
καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις από το σύνολο των κρατών της περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, προσελκύοντας σηµαντικές ξένες επενδύσεις οι οποίες τονώνουν σηµαντικά την εγχώρια
ανάπτυξη. Στην προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος σηµαντικών επενδυτών, η χώρα έχει
σύµµαχο τη µεγάλη εσωτερική αγορά της.
Βασικοί πυλώνες της πολωνικής οικονοµίας υπήρξαν παραδοσιακά η βιοµηχανική και η αγροτική
παραγωγή, ενώ στις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι δύο παραπάνω τοµείς παραχώρησαν σταδιακά έδαφος
στον τοµέα των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αναπροσαρµογής της εγχώριας αγοράς και των αναγκών
της.
Το επίπεδο των πολωνικών εισοδηµάτων συγκλίνει σταδιακά µε εκείνο των πλουσιότερων χωρών της
Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο αναδυόµενων
οικονοµιών άλλων χωρών. Τα επόµενα έτη, η µεγέθυνση του ΑΕΠ, σε συνδυασµό µε τον αργό ρυθµό
αύξησης του πληθυσµού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ / κεφαλή. Η Πολωνία έχει τις
δυνατότητες να αναδειχθεί σε µια από τις σηµαντικότερες αγορές της Ευρώπης και εφόσον το ΑΕΠ της
συνεχίσει να µεγεθύνεται µε τους ίδιους θετικούς ρυθµούς, αυτό µπορεί να καταστεί εφικτό εντός της
επόµενης δεκαετίας. Καταλυτική υπήρξε επίσης, η επίδραση της εισδοχής της χώρας στην ΕΕ το 2004, η
οποία συνέβαλε σηµαντικά στην οικονοµική της ανάπτυξη είτε µε την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων, είτε µε την χρηµατοδότηση έργων στις διαρθρωτικές της υποδοµές, είτε µε το άνοιγµα των
ευρωπαϊκών/διεθνών αγορών για τις πολωνικές επιχειρήσεις.
Σηµειώνεται ότι το 2003 (έναν χρόνο πριν από την εισδοχή στην ΕΕ) το Π/ΑΕΠ κατά κεφαλήν ήταν 22.000
Ζλότυ (περίπου € 5.300), ενώ το 2016 ανήλθε στα € 11.000. Το 2004, ο µέσος µηνιαίος µικτός µισθός ήταν
2.377 Ζλότυ, ενώ το 2017 ξεπερνά τα 4.250 Ζλότυ. Ο κατώτατος µισθός αυξήθηκε από τα 824 Ζλότυ
(2004) στα 2.000 Ζλότυ (2017). Το προσδόκιµο ζωής αυξήθηκε από τα 75 (2004) στα 77 (2017) έτη. Η
αξία του αποθέµατος των ΑΞΕ στη χώρα ήταν 46 δισ. Ευρώ το 2003, 63 δισ. το 2004 και 167 δισ. το
2015. Στην αγορά εργασίας, το 2003 το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,8%, ενώ το 2016 ήταν 6,3%. Οι
εξαγωγές αυξήθηκαν από τα 37 δισ. Ευρώ το 2003 στα 183 δισ. το 2016 και οι εισαγωγές από τα 46 δισ.
(2003) στα 179 δισ..
Κρίσιµες παράµετροι για την ανάπτυξη της πολωνικής οικονοµίας στο εγγύς και στο απώτερο µέλλον
θεωρούνται: η αναβάθµιση των εγχώριων υποδοµών, η προσέλκυση όχι µόνο περισσότερων αλλά και
ποιοτικότερων Άµεσων Ξένων Επενδύσεων που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τοµείς υψηλής
προστιθέµενης αξίας, η υλοποίηση πρόσθετων µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβανοµένου του περαιτέρω
εκσυγχρονισµού της βαριάς βιοµηχανίας, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα (µέσω της
αναζήτησης αγορών εκτός ΕΕ), η συνεχιζόµενη εισροή ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης µέσω
της ενίσχυσης των εισοδηµάτων και η προοπτική της υιοθέτησης του Ευρώ.
Τον Φεβρουάριο του 2016 η κυβέρνηση ενέκρινε το µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό «Σχέδιο Morawiecki»
(φέρει το όνοµα του εµπνευστή του, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών και
Ανάπτυξης). Το σχέδιο, µε διακριτικό τίτλο «Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης», επικαιροποιήθηκε τον
Φεβρουάριο του 2017 και αναλύεται σε ένα κείµενο 316 σελίδων. Στοχεύει στην αύξηση του µέσου
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εισοδήµατος των πολωνικών νοικοκυριών, έτσι ώστε αυτό να αντιστοιχεί στο 75-78% του µέσου όρου της
ΕΕ το 2020 και στο 95% του µ.ό. της ΕΕ το 2030.
Οι πέντε πυλώνες του προγράµµατος είναι η «επαναβιοµηχάνιση» της χώρας, η διευκόλυνση της
ανάπτυξης καινοτόµων επιχειρήσεων, η εξασφάλιση κεφαλαίων (αποταµιεύσεις, ευρωπαϊκές
χρηµατοδοτήσεις, Πολωνικό Αναπτυξιακό Ταµείο, Σχέδιο Juncker κλπ.) για τη χρηµατοδότηση της
ανάπτυξης, η τόνωση της εξωστρέφειας της οικονοµίας και η βιώσιµη κοινωνική και περιφερειακή
ανάπτυξη. Αυτές οι προτεραιότητες απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Ενδιαφέροντες τοµείς αιχµής θα είναι, µεταξύ άλλων, τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα, η ναυπηγική βιοµηχανία
και τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη. Στο ίδιο κείµενο αναφέρονται πέντε «παγίδες» από τις οποίες πρέπει
να απεγκλωβιστεί η πολωνική οικονοµία στη διαδροµή προς τη βιώσιµη ανάπτυξη: η παγίδα του µεσαίου
εισοδήµατος, η παγίδα της έλλειψης ισορροπίας, η παγίδα του µέσου προϊόντος, η δηµογραφική και η
παγίδα της θεσµικής αδυναµίας:

Περισσότερες πληροφορίες για τη Στρατηγική Υπεύθυνης Ανάπτυξης είναι διαθέσιµες σε παρουσίαση
αναρτηµένη στον υπερσύνδεσµο http://www.mr.gov.pl/media/14873/Responsible_Development_Plan.pdf.
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2. Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΕΠ (τρεχ. τιµές)
ΑΕΠ (µεταβολή %)
Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
Ανεργία (%)
Πληθωρισµός (%)
Εξαγωγές

2014
€ 410,9 δισ.
3,3%
€ 10.670
9,0%
0,1%
€ 165,7 δισ.

2015
€ 429,8 δισ.
3,9%
€ 11.160
7,5%
-0,7%
€ 179,5 δισ.

2016
€ 424,6 δισ.
2,8%
€ 11.000
6,3%
-0,2%
€ 168,2 δισ. (Ιαν.-Νοέ.)
€ 183,6 δισ. (εκτίµηση
συνόλου 2016)

Εισαγωγές

€ 168,4 δισ.

€ 177,2 δισ.

€ 163,8 δισ. (Ιαν.-Νοέ.)
€ 178,8 δισ. (εκτίµηση
συνόλου 2016)

Εµπορικό Ισοζύγιο

-2,7 δισ. Ευρώ

+2,3 δισ. Ευρώ

+4,4 δισ. (Ιαν.-Νοέ.)
+4,8 δισ. (εκτίµηση
συνόλου 2016)

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών
ΑΞΕ στη χώρα
(FDI stock)

-8,5 δισ. Ευρώ

-2,6 δισ. Ευρώ

-2,2 δισ. (εκτίµηση)

€ 174 δισ.

€ 167 δισ.

ΑΞΕ χώρας σε
υπόλοιπο κόσµο
(FDI stock)

€ 22,84 δισ.

€ 21,95 δισ.

-3,4%

-2,6%

(αναµένεται η
δηµοσίευση
επικαιροποιηµένων
στοιχείων)
(αναµένεται η
δηµοσίευση
επικαιροποιηµένων
στοιχείων)
-2,3%

50,2%

51,1%

53,6%

65,4%

69,2%

70,7%

€ 82,64 δισ.

€ 86,89 δισ.

€ 108,06 δισ.

∆ηµοσιονοµικό
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
∆ηµόσιο Χρέος
(% ΑΕΠ)
Εξωτερικό Χρέος
(% ΑΕΠ)
Συναλλαγµατικά
∆ιαθέσιµα

Πηγές:
EUROSTAT (ESA 2010), Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), Πολωνική
Κεντρική Τράπεζα (NBP), ∆ΝΤ
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3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών
Όπως σηµειώνεται στις Χειµερινές Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Προβλέψεις 2017 της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών & Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθµός
µεγέθυνσης του ΑΕΠ αναµένεται να επιταχυνθεί κατά τι το 2017 και το 2018, καθώς οι επενδύσεις
ανακάµπτουν σταδιακά µετά από µήνες αξιοσηµείωτης υποχώρησης κατά το 2016. Η ιδιωτική
κατανάλωση φαίνεται ότι θα παραµείνει στη θέση της ατµοµηχανής της οικονοµικής ανάπτυξης, η
απασχόληση και οι αµοιβές θα κινηθούν ανοδικά, ενώ η µείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης
πρόκειται να συµβάλλει στη διεύρυνση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.
Οι επενδύσεις υπολογίζεται ότι υποχώρησαν κατά 5,5% το 2016, περιορίζοντας τη µεγέθυνση του
πολωνικού ΑΕΠ στο 2,8%. Η µη ικανοποιητική επίδοση αποδίδεται, πρωτίστως, στον βραδύ ρυθµό
υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων (από την ΕΕ) έργων στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020, καθώς και στην επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά µε το πολιτικό και το ρυθµιστικό
περιβάλλον. Αντίθετα, η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε άνοδο 3,6%, υποστηριζόµενη από τις αυξήσεις
αµοιβών, απασχόλησης και εισοδηµατικών µεταβιβάσεων.
Το ΑΕΠ αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3,2% το 2017 και 3,1% το 2018, κυρίως χάρις στην εγχώρια
ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση θα κινηθεί ανοδικά, περισσότερο το 2017 (+3,9%) και λιγότερο το 2018
(+2,9%), καθώς ο θετικός αντίκτυπος των κοινωνικών µεταβιβάσεων θα εξασθενήσει σε βάθος χρόνου και
η απασχόληση θα παραµείνει καθηλωµένη.
Για το 2017 και το 2018 προβλέπεται ουσιαστική τόνωση στο σκέλος των δηµοσίων επενδύσεων, λόγω
της εκταµίευσης πόρων που κατευθύνονται σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα
ακολουθήσουν πιο διστακτικά, υπό το φως της εσωτερικής ζήτησης και της προσδοκίας για τόνωση των
εξαγωγών.
Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό, καθώς η εξωτερική ζήτηση ενισχύεται σταδιακά
και το κόστος εργασίας παραµένει ανταγωνιστικό παρά την ανοδική τάση των αµοιβών. Συγχρόνως, η
ενισχυόµενη εγχώρια ζήτηση πρόκειται να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών. Με αυτά τα δεδοµένα, η
συµβολή των καθαρών εξαγωγών στη µεγέθυνση του ΑΕΠ θα είναι ουδέτερη (0%) το 2017 και το 2018.
Μετά από µια διετία αποπληθωρισµού, το 2015 (-0,7%) και το 2016 (-0,2%), ο πληθωρισµός θα
διαµορφωθεί γύρω στο 2% το 2017 και στο 2,1% το 2018, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τιµών
της ενέργειας και των τροφίµων.
Όπως προαναφέρθηκε, η απασχόληση θα οδηγηθεί σε στασιµότητα το 2018, αφενός λόγω της µείωσης
του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας και αφετέρου λόγω της ύπαρξης αντικινήτρων για συµµετοχή στην
αγορά εργασίας. Στα τελευταία συγκαταλέγονται η µείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης από τον
Οκτώβριο του 2017 και η χορήγηση επιδόµατος τέκνων από τον Απρίλιο του 2016. Οι αµοιβές πρόκειται
να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά καθώς η ανεργία θα πέσει σε νέο επίπεδο ρεκόρ (4,7% το 2018), ενώ
η εισροή µεταναστών-εργαζοµένων αναµένεται να ενισχύσει την προσφορά εργατικών χεριών και την
ευελιξία της αγοράς εργασίας.
Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης µειώθηκε στο 2,3% του ΑΕΠ το 2016 (χαµηλότερο των τελευταίων
εννέα ετών), συνεπεία της υποχώρησης των δηµοσίων επενδύσεων, της είσπραξης εφάπαξ δηµοσίων
εσόδων και της συλλογής των προβλεπόµενων φορολογικών εσόδων σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του
Προϋπολογισµού. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί στο 2,9% του ΑΕΠ το 2017,
επηρεαζόµενο από τον αντίκτυπο της µείωσης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, τη χορήγηση του
βοηθήµατος τέκνων σε µεγάλο αριθµό δικαιούχων και την τόνωση των δηµοσίων επενδύσεων. Πάντως, το
δηµιουργούµενο δηµοσιονοµικό κενό θα αντισταθµιστεί εν µέρει από τη διετή παράταση της ισχύος των
υψηλών συντελεστών ΦΠΑ που επρόκειτο να σταµατήσουν να ισχύουν στο τέλος του 2016. Εφόσον δεν
υπάρξει κάποια αλλαγή στην οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, το έλλειµµα προβλέπεται ότι θα ανέλθει
στο 3,0% του ΑΕΠ το 2018. Το διαρθρωτικό έλλειµµα, µετά από µείωση στο 2,4% του ΑΕΠ το 2015 και
µικρή διεύρυνση στο 2,6% το 2016, εκτιµάται ότι θα συνεχίσει να διευρύνεται το 2017, φτάνοντας στο
3,3% του ΑΕΠ το 2018.
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Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, που διαµορφώθηκε στο 53,6% του ΑΕΠ το 2016, θα ανέλθει στο 54,5%
το 2017 και στο 55,8% το επόµενο έτος. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το σχετικά υψηλό ποσοστό του Χρέους
που αποτιµάται σε ξένο νόµισµα, δεν είναι εύκολο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τη µελλοντική
εξέλιξη του λόγου Χρέους/ΑΕΠ.
Όσον αφορά τα προηγούµενα έτη, όπως σηµειώνεται στην «Έκθεση για την Πολωνική Οικονοµία 2016»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πολωνία αντιµετώπισε επιτυχώς την οικονοµική κρίση και τα επακόλουθά
της. Στο διάστηµα 2008-2015 το πραγµατικό ΑΕΠ µεγεθύνθηκε συνολικά κατά 19%, που αποτελεί επίδοση
χωρίς προηγούµενο στην ΕΕ (σ.σ. στο διάστηµα 1991-2008, ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεγέθυνσης ήταν
4,6%).
Από την προαναφερθείσα έκθεση και την Έκθεση της Επιτροπής (Φεβ. 2017) στο πλαίσιο του
«Ευρωπαϊκού Εξαµήνου» συγκρατούνται οι ακόλουθες επισηµάνσεις:
-

Η σύγκλιση της Πολωνίας µε τον µ.ό. της ΕΕ προχώρησε µε ταχύ ρυθµό τα προηγούµενα έτη
(ΑΕΠ κατά κεφαλήν εκφρασµένο σε αγοραστική δύναµη στο 69% του µ.ό. της ΕΕ το 2015, από
53% το 2007) και η ανεργία έχει µειωθεί εντυπωσιακά. Χάρις στην εγχώρια ζήτηση, η οικονοµία
µεγεθύνεται ικανοποιητικά παρά τις παρατηρούµενες αδυναµίες στο σκέλος των επενδύσεων. Η
µεγέθυνση αυτή είναι αδιάκοπη από το 1992 και συνεχίστηκε ακόµη και στη διάρκεια της
διεθνούς κρίσης. Οι γενικότερες οικονοµικές προοπτικές παραµένουν θετικές και οι όποιοι
κίνδυνοι σχετίζονται µε τις εγχώριες πολιτικές. Ο πολωνικός τραπεζικός τοµέας παραµένει
σταθερός και η κεφαλαιαγορά είναι η µεγαλύτερη της περιφέρειας.

-

Περιορισµένη πρόοδος έχει καταγραφεί όσον αφορά τη συµµόρφωση µε συστάσεις που έγιναν
από την Επιτροπή το 2016, ενώ όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παρατηρούνται καλές επιδόσεις στους τοµείς της µείωσης
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, της φτώχειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της
απασχόλησης. Λιγότερο καλές επιδόσεις παρατηρούνται στους τοµείς των επενδύσεων Έρευνας
& Ανάπτυξης και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

-

Μολονότι τα δηµόσια οικονοµικά βελτιώνονται σταδιακά, ορισµένες δοµικές προκλήσεις
εξακολουθούν να υφίστανται, ειδικά όσον αφορά την αποδοτικότητα των δηµοσίων δαπανών και
τη φορολογική συµµόρφωση. Οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία συνεχίζουν να αυξάνονται. Η
αποτελεσµατικότητα της φορολογικής διοίκησης χρειάζεται να βελτιωθεί, ενώ η εκτεταµένη χρήση
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ έχει επιπτώσεις στα δηµόσια έσοδα.

-

Μολονότι η απασχόληση κινείται αυξητικά στο διάστηµα από το 2007 µέχρι σήµερα, η πολωνική
αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αρκετές διαρθρωτικές αδυναµίες. Εκτός από
τις µακροπρόθεσµες δηµογραφικές προκλήσεις, η Πολωνία έχει να αντιµετωπίσει ζητήµατα όπως
η περιορισµένη συµµετοχή ορισµένων οµάδων στην αγορά εργασίας, ο κατακερµατισµός της
αγοράς εργασίας και η γεωγραφική κινητικότητα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εγγυάται – στον
επιθυµητό βαθµό – την αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, ούτε τη δυνατότητα
επανόδου των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων στην αγορά εργασίας µέσω της ενίσχυσης
των δεξιοτήτων τους. Το ποσοστό του πληθυσµού που απειλείται από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό παραµένει πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ, αλλά έχει µειωθεί σηµαντικά τα
τελευταία έτη.

-

Οι καλές πολωνικές οικονοµικές επιδόσεις των τελευταίων 25 ετών στηρίχθηκαν σε µεγάλο βαθµό
στο ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, ενώ η χώρα δεν έχει ολοκληρώσει τον αναπροσανατολισµό
της οικονοµίας της προς κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, στροφή που θα προϋπέθετε
την ενίσχυση της καινοτοµίας, της Έρευνας & Ανάπτυξης, της επιστηµονικής αριστείας και της
συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων.

-

Η ανάπτυξη ευνοείται από την εισροή ευµεγέθων επενδύσεων, παρεµποδίζεται όµως από
ανεπάρκειες των δικτύων µεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο
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σιδηροδροµικός κλάδος χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, ενώ η κάλυψη της επικράτειας από
ευρυζωνικές συνδέσεις internet χρειάζεται να διευρυνθεί. Η οικονοµία παραµένει εξαρτηµένη από
τη χρήση άνθρακα (ως καύσιµη ύλη) και τα περιθώρια βελτίωσης στον τοµέα της ενεργειακής
αποδοτικότητας είναι σηµαντικά.
-

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον βελτιώνεται σταδιακά αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την
ύπαρξη βαρών και αγκυλώσεων σε τοµείς όπως η φορολογία, η δικαστική επίλυση διαφορών και
η χορήγηση οικοδοµικών αδειών. Η µετάβαση της δηµόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή δεν
έχει συντελεστεί στον επιθυµητό βαθµό. Η απελευθέρωση της παροχής επαγγελµατικών
υπηρεσιών έχει προχωρήσει αρκετά και πρόκειται να διευκολύνει την άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και να αναβαθµίσει την παραγωγικότητα της οικονοµίας.
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3.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις (CIA World Factbook), η διάρθρωση του πολωνικού ΑΕΠ έχει ως εξής: γεωργία
2,7%, βιοµηχανία 38,5% και υπηρεσίες 58,8%, ενώ το απασχολούµενο εργατικό δυναµικό ανά κλάδο έχει
ως εξής: 11,6% στη γεωργία, 30,5% στη βιοµηχανία και 57,9% στις υπηρεσίες.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat (Οκτ. 2016) για το 2015, η συµβολή των διαφόρων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας στο πολωνικό ΑΕΠ ήταν η ακόλουθη:
Γεωργία, ∆ασοπονία & Αλιεία 2,6%,
Βιοµηχανία (εκτός κατασκευών) 26,3%,
Κατασκευές 7,8%,
Χονδρεµπόριο, Λιανεµπόριο, Μεταφορές, Καταλύµατα & Εστίαση 25,0%,
Πληροφορία & Επικοινωνίες 4,0%,
Χρηµατοοικονοµικές & Ασφαλιστικές ∆ραστηριότητες 4,0%,
∆ραστηριότητες Αγοράς Ακινήτων 5,3%,
Επιστηµονικές, Επαγγελµατικές & Τεχνικές ∆ραστηριότητες και ∆ιοικητικές & Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες 8,0%
− ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Άµυνα, Εκπαίδευση, Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες 14,7%,
− Τέχνες, Ψυχαγωγία, Αναψυχή και άλλες υπηρεσίες 2,3%.

−
−
−
−
−
−
−
−

Η διάρθρωση της απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ήταν η εξής:
Γεωργία, ∆ασοπονία & Αλιεία 11,5%,
Βιοµηχανία (εκτός κατασκευών) 22,9%,
Κατασκευές 7,2%,
Χονδρεµπόριο, Λιανεµπόριο, Μεταφορές, Καταλύµατα & Εστίαση 22,5%,
Πληροφορία & Επικοινωνίες 2,3%,
Χρηµατοοικονοµικές & Ασφαλιστικές ∆ραστηριότητες 2,5%,
∆ραστηριότητες Αγοράς Ακινήτων 1,1%,
Επιστηµονικές, Επαγγελµατικές & Τεχνικές ∆ραστηριότητες και ∆ιοικητικές & Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες 6,2%
− ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Άµυνα, Εκπαίδευση, Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες 20,4%,
− Τέχνες, Ψυχαγωγία, Αναψυχή και άλλες υπηρεσίες 3,4%.

−
−
−
−
−
−
−
−

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αξία του µεν ονοµαστικού ΑΕΠ ανήλθε το 2016 στα
425 δισ. Ευρώ, του δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 11.000 Ευρώ. Το πολωνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί
να υπολείπεται του κοινοτικού µέσου όρου, πλησιάζοντας το 2016 το 70% αυτού (έναντι 43% το 1995 και
50% το 2005).
Σηµαντικές εισοδηµατικές αποκλίσεις παρατηρούνται µεταξύ της περιφέρειας της «πλούσιας» Βαρσοβίας,
των καλύτερα συνδεδεµένων µε την υπόλοιπη Ε.Ε. δυτικών περιφερειών και των φτωχότερων ανατολικών
περιφερειών. Κατά την πολωνική στατιστική υπηρεσία GUS (2016), στην ευρύτερη περιοχή της
πρωτεύουσας Βαρσοβίας παράγεται περισσότερο από 13% του πολωνικού ΑΕΠ. Ως προς τη συµβολή
τους στο ΑΕΠ ακολουθούν η Κρακοβία µε 3,2% και οι περιοχές των πόλεων Poznan, Wroclaw, GdanskGdynia-Sopot, Katowice, Lodz, Bydgoszcz και Torun, κάθε µια µε συµµετοχή µεγαλύτερη του 2%. Όσον
αφορά το ΑΕΠ κατά κεφαλή, η Βαρσοβία είναι η «πλουσιότερη» πόλη, µε 131.000 Ζλότυ (€ 30.465), αξία
τριπλάσια του εθνικού µέσου όρου (44.600 Ζλότυ δηλ. € 10.300 το 2014). Ακολουθούν το Πόζναν µε
88.900 Ζλότυ (€ 20.670), το Wroclaw µε 73.400 (€ 17.060) και η Κρακοβία µε 72.300 (€ 16.800). Οι
φτωχότερες περιοχές εντοπίζονται στα ΝΑ της χώρας (Przemysl, Chelm, Zamosc). Όσον αφορά την
εξέλιξη του ΑΕΠ/κεφαλή, σύµφωνα µε την Eurostat (2016), η κεντρική περιφέρεια Mazowieckie, στην οποία
ανήκει η Βαρσοβία, ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόµενη µεταξύ 276 περιφερειών (επίπεδο NUTS 2) της ΕΕ
στο διάστηµα 2008-2014. Το 2008, το ΑΕΠ/κεφαλή της Mazowieckie αντιστοιχούσε στο 83% του µέσου
όρου της ΕΕ, ενώ το 2014 αντιστοιχούσε στο 108% του µ.ό. της ΕΕ (+25,5%). Στις περιφέρειες που
κατέγραψαν αύξηση µεγαλύτερη του 10% την ίδια περίοδο συγκαταλέγονται επτά πολωνικές. Πάντως, η
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Mazowieckie είναι η µόνη πολωνική περιφέρεια µε ΑΕΠ/κεφαλή άνω του µ.ό. της ΕΕ. Η νοτιοδυτική
περιφέρεια Dolnoslaskie, µε πρωτεύουσα το Wroclaw, ξεπέρασε το 75% του µ.ό. της ΕΕ το 2014. Στην
Πολωνία υπάρχουν 5 από τις 21 περιφέρειες της ΕΕ µε ΑΕΠ/κεφαλή µικρότερο του 50% του µ.ό. της
Ένωσης.
Η αξία του πλεονάσµατος του ισοζυγίου µεταναστευτικών εµβασµάτων από το εξωτερικό στην Πολωνία
ανήλθε το 2015 στα 3,5 δισ. Ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια 2,6 εκ. Πολωνοί µετανάστες
έχουν στείλει στη χώρα τους περίπου 40 δισ. Ευρώ. Κύριες ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης είναι το
Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία.
3.2. Γεωργία / Αγροτική Παραγωγή
Η αγροτική οικονοµία συµβάλλει κατά 2,6% στη δηµιουργία του πολωνικού ΑΕΠ και απασχολεί σχεδόν
12% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Η Πολωνία ανήκει στις επτά χώρες της ΕΕ µε συνολική
αγροτική παραγωγή που αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής αγροτικής παραγωγής της Ένωσης.
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της GUS, το 2014 οι αγροτικές εκτάσεις κάλυπταν το
59% και οι δασικές εκτάσεις το 31% της πολωνικής επικράτειας. Η αρόσιµη γη αποτελούσε το 73%, τα
βοσκοτόπια το 21% και οι οπωρώνες το 2% των αγροτικών εκτάσεων. Το συνολικό εµβαδό της αγροτικής
γης ήταν 18,7 εκ. εκτάρια, ενώ το εµβαδό των δασικών εκτάσεων ήταν 9,6 εκ. εκτάρια. Στο διάστηµα 20002014, η γη που καλλιεργείται µε οικολογικές µεθόδους τετραπλασιάστηκε (από τα 9.000 στα 37.000
εκτάρια).
Οι Πολωνοί αγρότες (καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι) δραστηριοποιούνται κατά κανόνα σε µικρές εκτάσεις
γης. Περισσότερα από τα µισά αγροκτήµατα παράγουν τα διάφορα προϊόντα για δική τους αποκλειστική ή
σχεδόν αποκλειστική χρήση, συµβάλλοντας έτσι στον περιορισµό των οικογενειακών δαπανών
διαβίωσης. Αυτές οι (συνήθως µικρές) εκµεταλλεύσεις κάνουν, ως επί το πλείστον, χρήση παραδοσιακών
µεθόδων παραγωγής και περιορισµένη χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και ζωοτροφών βιοµηχανικής
παραγωγής. Η διαδικασία εκσυγχρονισµού του κλάδου (µέθοδοι παραγωγής, εξωστρεφής
προσανατολισµός κλπ.), που άρχισε τα τελευταία χρόνια, αναµένεται να συνεχιστεί και τα επόµενα έτη.
Παράγοντες όπως το έδαφος, το κλίµα και οι τοπικές παραδόσεις συνδιαµορφώνουν τα επιµέρους
χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγροτικής εκµετάλλευσης και προσδιορίζουν το αντικείµενο στο οποίο
επικεντρώνει τη δραστηριότητά της. Στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Πολωνία καλλιεργούνται κυρίως
πατάτες και σίκαλη, ενώ υπάρχουν και πολλά βοσκοτόπια. Οπωρώνες και φρούτα του δάσους συναντά
κανείς κυρίως στις περιφέρειες Μazowieckie, Lubelskie, Wielkopolskie και Łódzkie. ∆ηµητριακά και
ζαχαρότευτλα καλλιεργούνται στα νοτιοανατολικά και στα δυτικά της χώρας. Βοοειδή εκτρέφονται κυρίως
στις περιφέρειες Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie και Wielkopolskie, η χοιροτροφία
συγκεντρώνεται στις περιφέρειες Wielkopolskie και Kujawsko-Pomorskie, ενώ η εκτροφή προβάτων είναι
εντατική στην ορεινή Małopolskie.
Παραγωγή και εξαγωγές
Η Πολωνία είναι σηµαντική παραγωγός αγροτικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο,
καταγράφοντας διαχρονικά σηµαντικά πλεονάσµατα στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών της
προϊόντων, λόγω του µεγάλου όγκου της παραγωγής. Κυριότερα εξαγόµενα αγροτικά προϊόντα/τρόφιµα
είναι τα πουλερικά, το βόειο κρέας, το χοιρινό κρέας, τα γαλακτοκοµικά, η σοκολάτα και προϊόντα που
περιέχουν κακάο, τα αρτοσκευάσµατα, οι χυµοί φρούτων (κυρίως µήλου), τα τσιγάρα, τα σιρόπια
ζάχαρης, τα κατεψυγµένα φρούτα, τα καπνιστά ψάρια και τα κονσερβοποιηµένα ιχθυηρά.
Το 2015, η αξία της παραγωγής του πολωνικού κλάδου αγροδιατροφικών προϊόντων –
συµπεριλαµβανοµένων των ποτών και των προϊόντων της καπνοβιοµηχανίας – ανήλθε στα PLN 210 δισ.
(€ 50 δισ.). Η αξία των συνολικών πολωνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε στα € 23,9
δισ. το 2015 και ξεπέρασε τα 24 δισ. το 2016. Η διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία προϊόντος είχε
ως εξής: ζωντανά ζώα και κρέας 20%, φρούτα, λαχανικά και χυµοί 13%, δηµητριακά 13%, γλυκά και
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ζάχαρη 8%, γαλακτοκοµικά 7%, οινοπνευµατώδη, καφές, τσάι και κακάο 6%, ιχθυηρά 6%. Η γεωγραφική
διάρθρωση ήταν η ακόλουθη: Γερµανία 22,5%, Ηνωµένο Βασίλειο 8,5%, Τσεχία 6,8%, Γαλλία 6,3%,
Ιταλία 5,9%, Ολλανδία 5,6%, Σλοβακία 3,1%, Ουγγαρία 2,5%, Λιθουανία 2,2%, Βέλγιο 2,2%, Ισπανία
2,2%, υπόλοιπες χώρες ΕΕ 14,3%, χώρες ΚΑΚ 4,7%, άλλες Τρίτες Χώρες 13,3%.
Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία
Βασικά στοιχεία του πολωνικού Σχεδίου ∆ράσης για τον τοµέα των Τροφίµων και της Γεωργίας για τα έτη
2014-2020 αποτελούν ο στόχος της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας και της αγοράς
βιολογικών τροφίµων, η αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, η
αύξηση της προσφοράς βιολογικών τροφίµων στην αγορά και η έµφαση στη σχετική εκπαίδευση των
καταναλωτών. Στη χώρα υπάρχουν περίπου 25.000 παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω
κλάδο. Εκµεταλλεύονται περίπου 660.000 εκτάρια που ελέγχονται από τις αρµόδιες αρχές πιστοποίησης.
Η Πολωνία κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ όσον αφορά τον αριθµό των βιολογικών αγροκτηµάτων των
κρατών-µελών. Επίσης, υπάρχουν (2015) περίπου 480 επιχειρήσεις µεταποίησης βιολογικών τροφίµων,
έναντι 55 το 2004 και 270 το 2011.
Σύµφωνα µε στοιχεία του κρατικού Οργανισµού Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων (Agencja Rynku Rolnego ARR) – που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου και το Υπουργείο
Οικονοµικών – η εγχώρια αγορά βασικών αγροτικών προϊόντων (κρέας πουλερικών, χοιρινό και βόειο
κρέας, γάλα/γαλακτοκοµικά, φρούτα/λαχανικά, ζάχαρη, δηµητριακά) έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Κρέας πουλερικών
Η Πολωνία είναι ο σηµαντικότερος παραγωγός κρέατος πουλερικών στην ΕΕ, µε παραγωγή της τάξης των
2 εκ. τόνων το 2015 (16% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ). Το 2015 εξήχθησαν 1 εκ. τόνοι, αξίας € 1,65
δισ., κυρίως προς Γερµανία (23,8% του συνόλου), Ηνωµένο Βασίλειο (13,8%) και Γαλλία (8,3%).
Χοιρινό κρέας
Η Πολωνία είναι ο 4ος µεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην ΕΕ, µε παραγωγή της τάξης των
1,8 εκ. τόνων το 2015 (8% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ), πίσω από Γερµανία, Ισπανία και Γαλλία.
Το 2015 εξήχθησαν 0,7 εκ. τόνοι, αξίας € 703 εκ., κυρίως προς Ιταλία (13,5% του συνόλου), Τσεχία
(11,1%), Σλοβακία (10,3%) και άλλες χώρες της ΕΕ.
Βόειο κρέας
Η Πολωνία είναι σηµαντικός παραγωγός βόειου κρέατος, µε παραγωγή της τάξης των 484 χιλ. τόνων το
2015. Το 2015 εξήχθησαν 446 χιλ. τόνοι, αξίας € 1,21 δισ., κυρίως προς Ιταλία (23,9% του συνόλου),
Γερµανία (14,1%), Ολλανδία (10,1%) και άλλες χώρες της ΕΕ.
Γάλα και γαλακτοκοµικά
Το 2015 παρήχθησαν 12,7 δισ. λίτρα γάλακτος (5η στην ΕΕ). Το ίδιο έτος εξήχθησαν γάλα και
γαλακτοκοµικά αξίας € 1,65 δισ., κυρίως προς Γερµανία (19,2% του συνόλου), Τσεχία (7,8%), Ολλανδία
(5,9%) και λοιπές χώρες ΕΕ.
Φρούτα και λαχανικά
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πολωνία είναι ο σηµαντικότερος παραγωγός µήλων, φραγκοστάφυλων
(blackcurrant), κερασιών, σµέουρων (raspberry), µανιταριών, καρότων και λάχανων, ο 2ος σηµαντικότερος
παραγωγός φράουλας και ο 3ος µεγαλύτερος παραγωγός κρεµµυδιών. Το 2015 παρήχθησαν 3,17 εκ.
τόνοι µήλων. Εξήχθησαν 946 χιλ. τόνοι, αξίας € 294 εκ., κυρίως προς Λευκορωσία, Λετονία, Λιθουανία,
Τσεχία, Καζακστάν, Ουκρανία, Γερµανία, Ρουµανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Εξήχθησαν, επίσης,
συµπυκνωµένος χυµός µήλου αξίας € 265 εκ. και κατεψυγµένα φρούτα και λαχανικά αξίας € 700 εκ..
Ζάχαρη
Η Πολωνία είναι η τρίτη σηµαντικότερη παραγωγός στην ΕΕ (10% συνόλου). Το 2015 εξήχθησαν
ποσότητες αξίας € 187 εκ., κυρίως προς Γερµανία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία και Τσεχία.
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∆ηµητριακά
Η Πολωνία είναι η τρίτη σηµαντικότερη παραγωγός στην ΕΕ (10% συνόλου). Το 2015 παρήχθησαν 29,9
εκ. τόνοι και εξήχθησαν ποσότητες αξίας € 1,13 δισ., κυρίως προς Γερµανία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία,
Αλγερία και Μαρόκο.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την πολωνική αγροτική οικονοµία µπορεί να αναζητήσει κανείς στον
ιστότοπο του Υπουργείου Γεωργίας, όπου δηµοσιεύεται, σε ετήσια βάση, σχετική αναλυτική έκθεση,
µεταφρασµένη στην αγγλική (βλ. www.minrol.gov.pl/eng/Reports-and-Publications/AGRICULTURE-ANDFOOD-ECONOMY-IN-POLAND).
3.3. Βιοµηχανία / Βιοµηχανική Παραγωγή
Με σηµαντική συµβολή στη διαµόρφωση του ΑΕΠ (1/3), ο βιοµηχανικός τοµέας απετέλεσε µία από τις
κινητήριες δυνάµεις της ανάπτυξης της πολωνικής οικονοµίας κατά τα τελευταία έτη, καθώς και έναν από
τους παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η αποφυγή της ύφεσης κατά την περίοδο της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης. Σηµειώνεται ότι η Πολωνία διαθέτει συνολικό εργατικό δυναµικό περίπου 18 εκ.
ατόµων, υψηλού επιπέδου µόρφωσης και εξειδίκευσης, ενώ ο κατώτατος µικτός µηνιαίος µισθός ανέρχεται
από 1.1.2017 στα 2.000 Ζλότυ (~465 Ευρώ). Ο µέσος µηνιαίος µικτός µισθός είναι της τάξης των 4.250
Ζλότυ (~990 Ευρώ).
Ο βιοµηχανικός τοµέας απασχολεί περίπου το 30% του συνόλου του εργατικού δυναµικού. Η βιοµηχανική
παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται δυναµικά καθ’ όλη την πρόσφατη περίοδο µετασχηµατισµού της
πολωνικής οικονοµίας και το 2016 ήταν τριπλάσια εκείνης του 1990. Στο ίδιο διάστηµα, η συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα στην παραγωγή αυξήθηκε από το 34% στο 90%, ενώ η παραγωγή της βαριάς
βιοµηχανίας µειώθηκε και η παραγωγή σύγχρονων προϊόντων (υψηλότερης προστιθέµενης αξίας)
αυξήθηκε. Το 80% της συνολικής βιοµηχανικής παραγωγής προέρχεται από τον κλάδο της µεταποίησης.
Κυριότεροι κλάδοι της πολωνικής βιοµηχανίας/µεταποίησης είναι οι: Χηµικών, Μηχανών-Μηχανηµάτων,
Σιδήρου-Χάλυβα, Ορυχείων, Αυτοκινητοβιοµηχανίας, Κατασκευών, Υαλουργίας, επεξεργασίας Τροφίµων
& Ποτών, Ηλεκτρικών Συσκευών και Κλωστοϋφαντουργίας.
Ο τοµέας των χηµικών αποτελεί τον στυλοβάτη του βιοµηχανικού κλάδου. Λειτουργούν διυλιστήρια (σε
Plock και Gdansk), βιοµηχανίες φωσφορικών λιπασµάτων (σε Szczecin, Tarnow και Pulawy), βιοµηχανίες
πλαστικών, θειικού οξέος, συνθετικών ινών, βερνικιών, συνθετικών οργανικών ουσιών, καυστικής σόδας,
τσιµέντου, τούβλων και ελαστικών αυτοκινήτων. Το 2016 δραστηριοποιούνταν στον κλάδο περίπου 2.000
επιχειρήσεις µε περισσότερους από 9 εργαζοµένους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις των
κατηγοριών «χηµικών και χηµικών προϊόντων», «βασικών φαρµακευτικών ουσιών και φαρµάκων»,
«καουτσούκ και πλαστικών προϊόντων», µε την τελευταία κατηγορία να συγκεντρώνει τις περισσότερες
επιχειρήσεις. Μικρό τµήµα του τοµέα αντιστοιχεί στη δυναµικά αναπτυσσόµενη φαρµακοβιοµηχανία (αξία
παραγωγής: € 2,7 δισ.), στην οποία δραστηριοποιούνται περίπου 100 επιχειρήσεις µε περισσότερους
από 10 εργαζοµένους (το 60% αυτών λειτουργεί µε ξένα κεφάλαια), που επικεντρώνονται κυρίως στην
παραγωγή γενόσηµων φαρµάκων. Το Επιµελητήριο Χηµικής Βιοµηχανίας (www.pipc.org.pl) και η Ένωση
Εργοδοτών του Κλάδου Φαρµακοβιοµηχανίας (www.producencilekow.pl) είναι φορείς εθνικής εµβέλειας,
µέσω των οποίων µπορεί κανείς να αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.
Στον τοµέα των µηχανών-µηχανηµάτων λειτουργούν περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις, το 80% των
οποίων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους.
H χώρα είναι πρωτοπόρος στον τοµέα των ηλεκτρονικών συσκευών και των οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών. Είναι η µεγαλύτερη κατασκευάστρια λευκών συσκευών και «πηγή» του ενός τρίτου της
ευρωπαϊκής παραγωγής συσκευών τηλεόρασης. Τα προηγούµενα χρόνια, αρκετές πολυεθνικές
επιχειρήσεις (Electrolux, Indesit, BSH, Amica, Whirlpool, Samsung, Beko κ.ά.) µετέφεραν την παραγωγή
τους ή µέρος της αλυσίδας παραγωγής τους στην Πολωνία, καθώς οι εδώ µισθοί παραµένουν
ανταγωνιστικοί και τα logistics ελκυστικά. Σύµφωνα µε στοιχεία των κλαδικών ενώσεων, το µεγαλύτερο
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µέρος (>60%) της παραγωγής εξάγεται, σε αγορές όπως η γερµανική, η γαλλική, η βρετανική, η ιταλική και
η ρωσική. Υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου 50 επιχειρήσεις (>9 εργαζ.) µε σχεδόν 25.000
εργαζοµένους στον τοµέα παραγωγής οικιακών συσκευών και 300 επιχειρήσεις µε 45.000 εργαζοµένους
στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρονικών. Περισσότερες πληροφορίες για τους κλάδους ηλεκτρονικών και
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών παρατίθενται σε σχετικούς υπερσυνδέσµους του πολωνικού οργανισµού
προσέλκυσης
επενδύσεων
PAIiIZ:
www.paiz.gov.pl/sectors/electronics
και
www.paiz.gov.pl/sectors/domestic_appliances.
Στον κλάδο Σιδήρου-Χάλυβα σηµαντικές εταιρείες είναι οι ArcelorMittal Poland, ISD Huta Częstochowa,
Celsa Huta Ostrowiec, HSW Stalowa Wola, Ferrostal Łabędy και CMC Zawiercie. Από την πολωνική
µεταλλουργική βιοµηχανία προέρχεται το 5% της παραγωγής χάλυβα της Ε.Ε.. Η ετήσια παραγωγή
ξεπερνά τους 8 εκ. τόνους ακατέργαστου χάλυβα. Περισσότερη από τη µισή παραγωγή χάλυβα εξάγεται
στις χώρες της ΕΕ, κυρίως σε Γερµανία και Τσεχία. Τα τελευταία έτη δοκιµάζονται οι αντοχές του τοµέα,
καθώς αρκετές επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση, µεταξύ άλλων λόγω της κακής κατάστασης του
κατασκευαστικού κλάδου, ενώ σε τόνωση της ζήτησης αναµένεται να οδηγήσει η υλοποίηση έργων
υποδοµών (π.χ. αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου) το επόµενο διάστηµα.
Τα ορυχεία απασχολούσαν το 1999 περίπου 270.000 άτοµα, που αντιπροσώπευαν σχεδόν το 3% του
εργατικού δυναµικού της χώρας. Η παραγωγή (πρωτίστως λιθάνθρακα) έφθανε στους 112 εκ. τόνους και
συγκεντρωνόταν κυρίως στην περιφέρεια της Σιλεσίας (νότιο τµήµα της χώρας). Έκτοτε ο τοµέας
συρρικνώνεται, τόσο λόγω των συνεχώς µειούµενων περιθωρίων κέρδους, όσο και λόγω των δυσµενών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε τις οποίες συνδέεται. Σήµερα, ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 1% του
συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας δραστηριοποιείται στους τοµείς της µεταλλευτικής βιοµηχανίας και
της εξόρυξης, απασχολώντας (άµεσα) περισσότερους από 150.000 εργαζοµένους. Παρ’ όλα αυτά, η
πολωνική µεταλλευτική βιοµηχανία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων σε
επίπεδο ΕΕ. Μάλιστα, επιχειρήσεις όπως η KGHM Polska Miedz (παραγωγή χαλκού και αργύρου)
πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Τα πολωνικά ανθρακωρυχεία βρίσκονται αντιµέτωπα µε σηµαντικά
προβλήµατα, λόγω και της µείωσης των τιµών του άνθρακα διεθνώς. Η Πολωνία, µολονότι αποτελεί έναν
από τους µεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς άνθρακα, εισάγει σχεδόν την ίδια ποσότητα άνθρακα
µε αυτή που εξάγει, καθώς ο εισαγόµενος άνθρακας είναι καλύτερης ποιότητας και οι πολωνικές
επιχειρήσεις του ενεργειακού τοµέα τον αναµειγνύουν µε τον εγχώριο για καλύτερα αποτελέσµατα. Τα
συνολικά κοιτάσµατα άνθρακα που εκµεταλλεύονται τα πολωνικά ανθρακωρυχεία υπολογίζεται ότι είναι
της τάξης των 19 δισ. τόνων και θα µπορούσαν – µε τον σηµερινό ρυθµό κατανάλωσης – να διαρκέσουν
για άλλα 50 χρόνια. Εκτός αυτών, περίπου 25 δισ. τόνοι εκτιµάται ότι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν
µέσω της επένδυσης σε νέες υποδοµές εξόρυξης. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης
ARP, το 2016 παρήχθησαν στην Πολωνία 70,4 εκ. τόνοι λιθάνθρακα (hard coal), 1,8 εκ. τόνοι λιγότεροι σε
σύγκριση µε το 2015. Η παραγωγή άνθρακα που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενέργειας (energy
coal) ήταν 57,2 εκ. τόνοι (59,2 εκ. το 2015), ενώ εκείνη του άνθρακα οπτανθρακοποίησης (coking coal)
ήταν 13,3 εκ. τόνοι (13,0 εκ. το 2015). Πωλήθηκαν συνολικά 73,1 εκ. τόνοι άνθρακα όλων των τύπων (73,3
εκ. το 2015), µε µέση τιµή πώλησης τα 232,51 Ζλότυ/τόνο (-12%). Οι ζηµίες του κλάδου κατά το α΄
εννιάµηνο του 2016 ήταν της τάξης των 842,5 εκ. Ζλότυ, έναντι 831,9 εκ. στο αντίστοιχο διάστηµα του
2015. Κατά το 2016, στα πολωνικά ανθρακωρυχεία απασχολήθηκαν 85.600 εργαζόµενοι, έναντι 92.100 το
2015 και πάνω από 100.000 το 2014. Πέραν του λιθάνθρακα, η Πολωνία είναι σηµαντικός παραγωγός
λιγνίτη, ενώ παράγει και θειάφι, χαλκό, αλουµίνιο, ψευδάργυρο και ορυκτό αλάτι. Προτεραιότητα αποτελεί
η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισµού του κλάδου, που θα τον καταστήσουν
ανταγωνιστικότερο. Τα πολωνικά ανθρακωρυχεία έχουν δαπανήσει εκατοντάδες εκατοµµύρια Ευρώ για
νέα µηχανήµατα και εξοπλισµό την τελευταία τετραετία, τάση που πιθανότατα θα διατηρηθεί στο προσεχές
χρονικό διάστηµα, δεδοµένης της προσπάθειας της κυβέρνησης να ισορροπήσει µεταξύ των δεσµεύσεών
της σε επίπεδο ΕΕ (µε στόχο τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα) και της επιθυµίας να µη
δυσαρεστήσει κοινωνικές οµάδες στο εσωτερικό. Όλο και πιο σηµαντική είναι η διάσταση της υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Είναι µάλλον δύσκολο να εκτιµήσει κανείς τις µακροπρόθεσµες
προοπτικές του κλάδου, καθώς οι κοινοτικές επιδοτήσεις για την εξόρυξη άνθρακα επιτρέπονται µέχρι το
2018, και αυτό µόνο σε συνδυασµό µε τη µείωση του αριθµού των λειτουργούντων ορυχείων. Πίεση
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ασκεί, εξάλλου, το αυξανόµενο ενδιαφέρον για νέα καύσιµα (π.χ. σχιστολιθικό αέριο), τα οποία θα
µπορούσαν να µειώσουν µεσοπρόθεσµα το ενεργειακό κόστος.
Ο τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας, λόγω των υπαρχουσών υποδοµών, της τεχνογνωσίας αλλά και των
σηµαντικών επενδύσεων στις οποίες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια ξένες αυτοκινητοβιοµηχανίες
και βιοµηχανίες εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, αποτελεί σήµερα έναν από τους ισχυρότερους και
δυναµικότερους τοµείς της πολωνικής οικονοµίας, δηµιουργώντας περίπου το 8% του πολωνικού ΑΕΠ και
απασχολώντας περίπου 160.000 εργαζοµένους. Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στον ακόλουθο
υπερσύνδεσµο: www.paiz.gov.pl/sectors/automotive.
Ο κατασκευαστικός κλάδος, µετά από τη σηµαντική µεγέθυνση των προηγούµενων χρόνων, κατά τα έτη
2012 και 2013 βρέθηκε αντιµέτωπος µε βαθιά ύφεση. Ενδείξεις ανάκαµψης έκαναν την εµφάνισή τους την
τριετία 2014-2016. Το σκέλος του κλάδου κατασκευών που αφορά την κατασκευή κτηρίων που δεν
προορίζονται για κατοικία αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3-4% ετησίως στο διάστηµα 2016-2017,
αναµένεται όµως να σταµατήσει να αναπτύσσεται το 2018. Κατά τα έτη 2016-2021, οι επενδύσεις σε
κτήρια βιοµηχανικής και αποθηκευτικής χρήσης θα ανέλθουν στα 11,9 δισ. Ζλότυ (+32% από την περίοδο
2010-2015), οι επενδύσεις σε κτήρια λιανεµπορίου και παροχής υπηρεσιών θα ανέλθουν στα 6,1 δισ.
Ζλότυ (-3%), οι επενδύσεις σε κτήρια δηµόσιας χρήσης θα ανέλθουν στα 5,3 δισ. Ζλότυ (-17%) και οι
επενδύσεις σε κτήρια γραφείων θα ανέλθουν στα 4,4 δισ. Ζλότυ (+29%). Σύµφωνα µε την πολωνική
στατιστική υπηρεσία GUS, το 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 162.700 κατοικιών (+10,2%). 81.300
ανεγέρθηκαν από κατασκευαστικές εταιρείες και συνεταιρισµούς και οι υπόλοιπες από µεµονωµένους
ιδιώτες. Η Πολωνία πρόκειται να εισπράξει ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις της τάξης των 82 δισ. Ευρώ (340
δισ. Ζλότυ) στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Η υλοποίηση αρκετών έργων υποδοµών
πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί µέσω του πολωνικού αναπτυξιακού ταµείου PFR (www.pfr.pl). Στο διάστηµα
2014-2023 θα δαπανηθούν περίπου 93 δισ. Ζλότυ στον τοµέα της οδοποιίας, τα περισσότερα εξ αυτών τη
διετία 2016-2018 (82 δισ.). Στο διάστηµα 2014-2020 θα δαπανηθούν 63 δισ. στον τοµέα των
σιδηροδροµικών υποδοµών. Σηµαντικά έργα θα υλοποιηθούν στους πολωνικούς λιµένες της Βαλτικής και
στα αεροδρόµια Βαρσοβίας, Wroclaw, Szymany (Olsztyn-Mazury) και Radom. Οι επενδύσεις στον τοµέα
διαχείρισης απορριµµάτων πρόκειται να συνεχιστούν, καθώς προγραµµατίζεται η κατασκευή 10-11
σταθµών καύσης απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας, κυρίως µέσω Σ∆ΙΤ. Καθώς η Πολωνία
αναµένεται να επιδιώξει τη σταδιακή απεξάρτησή της από τον άνθρακα τα επόµενα έτη, σηµαντικά
κατασκευαστικά έργα πρόκειται να υλοποιηθούν στον κλάδο της ενέργειας (εργοστάσια φυσικού αερίου,
ατοµικής ενέργειας, ΑΠΕ κλπ.). Το επενδυτικό πρόγραµµα της επιχείρησης ηλεκτρισµού Polska Grupa
Energetyczna για τα έτη 2014-2020 είναι της τάξης των 50 δισ. Ζλότυ. Περίπου € 1,5 δισ. θα δαπανηθούν
σε δράσεις αναβάθµισης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων στο πλαίσιο της προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020 της ΕΕ. Εξ αυτών, 950 εκ. θα διατεθούν για εργασίες σε δηµόσια κτήρια και 460 εκ.
για εργασίες σε κτήρια κατοικιών. Στη νότια Πολωνία εγκαθίστανται όλο και πιο συχνά ηλιακοί συλλέκτες.
Σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών είναι οι ακόλουθες: Grupa Skanska Polska,
Budimex, Strabag Polska, Polimex-Mostostal, Erbud, Trakcja PRKil, PBG, Mostostal Warszawa, Warbud,
Mostostal Zabrze, Torpol και Hochtief Polska. Σηµαντικότερες κλαδικές εκθέσεις είναι οι Budma
(www.budma.pl), Autostrada-Polska (www.targikielce.pl), Trako (www.mtgsa.pl) και Poleko
(www.poleko.mtp.pl). Σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Οφειλών, οι κατασκευαστικές εταιρείες
έχουν οφειλές ύψους 1,35 δισ. Ζλότυ. Οι περισσότερες οφειλές των κατασκευαστικών (400 εκ.) είναι προς
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και ασφαλιστικές, ενώ ακολουθούν οι οφειλές προς επιχειρήσεις του
λιανεµπορίου (385 εκ.).
Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ναυπηγοεπισκευαστικός τοµέας, που ανήκει στις προτεραιότητες της
κυβερνητικής πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του
Γραφείου µας: http://agora.mfa.gr/infofiles/Ναυπηγοεπισκευαστικός_κλάδος_2017 pl.pdf
Όπως συµβαίνει και αλλού, η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος της ενέργειας αποτελούν κοµβικά
ζητήµατα για την πολωνική βιοµηχανία.
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3.4. Ενέργεια
Σηµασία του ενεργειακού τοµέα - εµπορικό ισοζύγιο των ενεργειακών προϊόντων
Το ενεργειακό εµπορικό ισοζύγιο της Πολωνίας είναι συνολικά αρνητικό κυρίως λόγω του πετρελαίου.
Αναφορικά µε τον άνθρακα, η Πολωνία υπήρξε ελλειµµατική σε άνθρακα ειδικά κατά τη περίοδο 20062013. Συνολικά η Πολωνία βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο αναφορικά µε το ενεργειακό
εµπορικό έλλειµµα (ως ποσοστό του ΑΕΠ). Οι φθίνουσες τιµές πετρελαίου έχουν συµβάλλει στην µείωση
του ελλείµµατος αυτού. Στο 3,6% της συνολικής προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας, η προστιθέµενη αξία
του ενεργειακού τοµέα στην Πολωνία είναι σαφώς υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο
Ενεργειακό µείγµα
Το ενεργειακό µείγµα της Πολωνίας διαφέρει σηµαντικά από των άλλων ΕΕ28, κυρίως λόγω µεγάλου
ποσοστού στερεών καυσίµων. Σε σχέση µε το 1995, το µερίδιο των ΑΠΕ αυξήθηκε περισσότερο από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο (από λιγότερο του 4% σε 9% της εσωτερικής ενεργειακής κατανάλωσης) ενώ το
µερίδιο του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 5%. Η µεγαλύτερη µείωση επήλθε στα στερεά καύσιµα.
Αναλυτικά: Στερεά καύσιµα 53,7%, πετρέλαιο και πετρελαιοειδή 23.2%, αέρια 13.9%, ΑΠΕ 8.7%.
Εξάρτηση εισαγωγών
Η Πολωνία έχει σχετικά µικρή καίτοι αυξανόµενη εξάρτηση από εισαγωγές. Η αυξητική τάση οφείλεται στις
εξαγωγές άνθρακα. Ωστόσο η εξάρτηση είναι υψηλή για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εισάγει
σηµαντικό ποσοστό των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Ρωσία (περί το 95% και
64% αντίστοιχα) κάτι που µεταφράζεται σε υψηλό δείκτη συγκέντρωσης σε µία χώρα-παραγωγό. Οι
πρόσφατες βελτιώσεις σε υποδοµές φυσικού αερίου βελτιώνουν κάπως την εξάρτηση αυτή.
Εσωτερική αγορά – διασυνδέσεις
Η Πολωνία έχε προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές δικτύων και αυτό επιτρέπει στον
διαχειριστή του δικτύου να βελτιώνει την χρήση του σταδιακά επιτρέποντας και τις περιφερειακές
ανταλλαγές στην λειτουργία του δικτύου. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Λιθουανίας –Πολωνίας, η οποία
υπήρξε από µία εκ των βασικών έργων υποδοµής της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας,
αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο βήµα προς την συµµετοχή των Βαλτικών χωρών στην Ευρωπαϊκή αγορά
ενέργειας. Πέραν αυτού σηµαντικές διασυνδέσεις θεωρούνται ακόµη:
1. Ο διασυνδετήριος αγωγός Πολωνίας-Τσεχίας Stork II που θα επιτρέπει στη Πολωνία να αυξήσει
τις εισαγωγές από την δυτική Ευρώπη ή να εξάγει φυσικό αέριο στους νότιους γείτονές της από το
νέο σταθµό LNG του Świnoujście.
2. Ο διασυνδετήριος αγωγός φ/α Πολωνίας-Σλοβακίας που θα ενώσει τα δύο συστήµατα µεταφοράς
3. Ο διασυνδετήριος αγωγός Πολωνίας-Λιθουανίας GIPL που θεωρείται σηµαντικός για την µη
αποµόνωση των Βαλτικών χωρών
Η ενεργειακή ασφάλεια της Πολωνίας εξαρτάται κατά πολύ από την διατήρηση της σύνδεσης µε την
Γερµανία και την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας στο δίκτυο και τους καταναλωτές ειδικά σε περίπτωση
απροσδόκητης διακοπής. Η σύνδεση του δικτύου µε την γειτονική Γερµανία και η δυνατότης παροχής
δυναµικότητας στα σηµεία διασύνδεσης θα πρέπει να διατηρείται και ανεξάρτητα από τις επιλογές της
εσωτερικής διαχείρισης στην Γερµανία.
Αγορές Φ/Α και Ηλεκτρισµού
Οι τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος είναι πάνω από τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών ενώ οι τιµές του φ/α
είναι χαµηλότερες του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά φ/α καθίσταται
δύσκολη εξαιτίας των ρυθµίσεων λιανικών τιµών. Το ρυθµιστικό πλαίσιο γενικά καθώς και τα υφιστάµενα
µακροχρόνια συµβόλαια µε τους προµηθευτές δεν ευνοούν τον ανταγωνισµό στην αγορά φ/α και η δοµή
της αγοράς δεν έχει βελτιωθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Θέµατα µείωσης εκποµπών αερίων και χρήσης ΑΠΕ
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•

Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της η Πολωνία δεν µπορεί να αυξήσει τους ρύπους από εκποµπές
αερίων άνω του 14% για την περίοδο έως το 2020. Γενικά βρίσκεται εντός των στόχων της.

•

Αναφορικά µε τις ΑΠΕ η Πολωνία βρίσκεται εντός της στοχοθεσίας του 15% (επί του ενεργειακού
µείγµατος) έως το 2020.

•

Λόγω του ενεργειακού της µείγµατος η Πολωνία βρίσκεται στην τρίτη θέση στην ΕΕ σε ύψος
ρύπων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.

•

Η Πολωνία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο αναφορικά µε την κρατική ενίσχυση για
έρευνα και καινοτοµία στους τοµείς της βιώσιµης ενέργειας, του χαµηλού άνθρακα και του
περιβάλλοντος.

Το εθνικό σχέδιο "Energy Policy of Poland until 2030" του 2009 περιγράφει την προσέγγιση και
στοχοθεσία αναφορικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας έως το 2030. Η κυβέρνηση επικαιροποιεί το
σχέδιο αυτό ώστε να συµπεριλάβει τους στόχους έως το 2050.
Η Πολωνία προωθεί την περιφερειακή συνεργασία, ήτοι την ανάπτυξη αγορών, διασυνδέσεων και
συντονισµό δράσης µε τις γειτονικές χώρες, χωρίς όµως να επωφελείται στο µέγιστο από τη δυναµική της
συνεργασίας αυτής. Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες χώρες Visegrad (Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία)
στους τοµείς της ενεργειακής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της ενοποίησης στην αγορά φ/α, καθώς
και σε ερευνητικές δράσεις στον τοµέα της πυρηνικής ισχύος.
Περισσότερα στοιχεία για τον εγχώριο ενεργειακό τοµέα (ιδίως για τις ΑΠΕ) περιέχονται, µεταξύ άλλων, σε
σχετικό κείµενο του PAIiIZ: www.paiz.gov.pl/sectors/renewable_energy.
3.5. Υπηρεσίες
Στον τοµέα των υπηρεσιών παράγονται πλέον τα δύο τρίτα του πολωνικού ΑΕΠ και απασχολείται το 60%
του εργατικού δυναµικού. Συµπληρωµατικώς προς τα αναφερθέντα στις ενότητες που αφορούν στους
άλλους δύο τοµείς της παραγωγής και σε όσα αναφέρονται παρακάτω – στην ενότητα που αφορά στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα - επισηµαίνεται ότι ειδικά ο κλάδος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
αναπτύσσεται δυναµικά.
Η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης έχει κατορθώσει να προσελκύσει αρκετές
εταιρείες του κλάδου παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνοντας
πλέον περισσότερα από 1.000 σχετικά κέντρα (BPO, ITO, SSC, R&D) και απασχολώντας περισσότερα
από 300.000 άτοµα. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για επενδύσεις αµερικανικών και δυτικοευρωπαϊκών
εταιρειών. Περίπου 850 κέντρα αυτού του είδους (σε ποσοστό 70% ανήκουν σε ξένους επενδυτές)
λειτουργούν στην Πολωνία, απασχολώντας περισσότερους από 193.000 εργαζοµένους. Το 80% αυτών
βρίσκεται στα επτά κύρια αστικά κέντρα της χώρας (Βαρσοβία, Κρακοβία, Βρότσλαβ, Πόζναν, Ουτζ,
Κατοβίτσε, Γκντανσκ). Η πλειονότητα των κέντρων παροχής υπηρεσιών δραστηριοποιείται στον τοµέα
των χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών υπηρεσιών, ενώ τα υπόλοιπα δραστηριοποιούνται, µεταξύ
άλλων, στις ΤΠΕ και στην εξυπηρέτηση πελατών. Εννέα στα δέκα κέντρα παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες
από τη ∆. Ευρώπη. Περισσότερα στοιχεία περιέχονται, µεταξύ άλλων, σε κλαδική µελέτη του PAIiIZ (βλ.
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=26953).
Στον τοµέα των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το διαµετακοµιστικό εµπόριο (logistics), η Πολωνία έχει ήδη
αξιοποιήσει αρκετά την ευνοϊκή γεωγραφική θέση της. Σύµφωνα µε την EUROSTAT, πολωνικά φορτηγά
αυτοκίνητα µεταφέρουν πλέον µεγάλο όγκο εµπορευµάτων (ορισµένα έτη τον µεγαλύτερο όγκο) σε
επίπεδο ΕΕ. Οι εγκαταστάσεις των σηµαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου βρίσκονται κατά κύριο λόγο
(1/3) στην ευρύτερη περιφέρεια της Βαρσοβίας – περίπου 2,9 εκ. τ.µ. αποθηκευτικών χώρων σύµφωνα µε
την Jones Lang LaSalle (βλ. www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=27789) – λόγω της γειτνίασης µε βασικούς
οδικούς άξονες, ενώ ακολουθούν πόλεις όπως το Πόζναν και το Βρότσλαβ. Σε σχετικές εγκαταστάσεις έχει
επενδύσει, µεταξύ άλλων και ο κολοσσός του διαδικτυακού εµπορίου Amazon, που µετέφερε, µάλιστα,
στην Πολωνία µέρος των δραστηριοτήτων της από τη Γερµανία. Η Πολωνία διαθέτει περίπου 2.760 χλµ.
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αυτοκινητοδρόµων και δρόµων ταχείας κυκλοφορίας, ενώ στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020 θα
κατασκευαστούν ακόµη 1.800 χλµ.. Στον τοµέα των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών, η
Πολωνία αποτελεί, µεταξύ άλλων, τµήµα της γραµµής µεταφοράς αγαθών από/προς την Κίνα προς/από τη
∆. Ευρώπη. ∆εδοµένης της ύπαρξης λιµένων στις πολωνικές ακτές της Βαλτικής, εκτεταµένου
σιδηροδροµικού δικτύου και αριθµού αερολιµένων στην πολωνική επικράτεια, καταβάλλονται
προσπάθειες για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο πεδίο των συνδυασµένων
µεταφορών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τοµέα µεταφορών-logistics περιέχονται σε σχετικό
ενηµερωτικό
σηµείωµα
του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Πρεσβείας
Βαρσοβίας
(βλ.
http://agora.mfa.gr/infofiles/rad38571Μεταφορές_logistics_2015.doc).

25

3.6. Πληθωρισµός – ∆ηµόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση
Λαµβάνοντας υπ' όψιν τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, το Συµβούλιο Νοµισµατικής
Πολιτικής εγκαινίασε τον Νοέµβριο του 2012 έναν κύκλο χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής – στο
πλαίσιο του οποίου το βασικό επιτόκιο µειώθηκε κατά 225 µονάδες βάσεις – που διήρκεσε έως τον Ιούλιο
του 2013. Έκτοτε, το βασικό επιτόκιο µειώθηκε δύο φορές (µία τον Οκτώβριο του 2014 και µία τον Μάρτιο
του 2015) και βρίσκεται σήµερα (Μάρτιος 2017) στο 1,50%, ενώ διίστανται οι απόψεις όσον αφορά την
ανάγκη περαιτέρω µείωσης των επιτοκίων.
Μετά από µια διετία αποπληθωρισµού, το 2015 (-0,7%) και το 2016 (-0,2%), ο πληθωρισµός θα
διαµορφωθεί γύρω στο 2% το 2017 και στο 2,1% το 2018, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τιµών
της ενέργειας και των τροφίµων.
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στο σύνολο του 2016 η µεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 2,8%
(Eurostat), χάρις στις καλές επιδόσεις στους τοµείς της ιδιωτικής κατανάλωσης (+3,6%) και των εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών (+7,3%).
Η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, περισσότερο το 2017 (+3,9%) και λιγότερο το
2018 (+2,9%), καθώς ο θετικός αντίκτυπος των κοινωνικών µεταβιβάσεων (π.χ. βοήθηµα τέκνων) θα
εξασθενήσει σε βάθος χρόνου και η απασχόληση θα παραµείνει καθηλωµένη.
Η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,7% το 2016 (2,3% το 2014 και πρόβλεψη για 2,4% το 2017). Για
το 2017 και το 2018 προβλέπεται ουσιαστική τόνωση στο σκέλος των δηµοσίων επενδύσεων, λόγω της
εκταµίευσης πόρων που κατευθύνονται σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα στο πλαίσιο της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα ακολουθήσουν πιο διστακτικά, υπό το
φως της εσωτερικής ζήτησης και της προσδοκίας για τόνωση των εξαγωγών.
3.7. Αγορά Εργασίας
Η ευελιξία της πολωνικής αγοράς εργασίας χαρακτηρίζεται, σε γενικές γραµµές, ως ικανοποιητική, τόσο
ως προς την ευκολία πραγµατοποίησης απολύσεων και (κυρίως) προσλήψεων, όσο και ως προς τον
καθορισµό των αµοιβών (βλ. σχετικά www.paiz.gov.pl/polish_law/labour_regulations). Βεβαίως, δεν θα
πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτός ο τύπος ευελιξίας δεν ενθαρρύνει επενδύσεις στο
ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν διευκολύνει την καταπολέµηση των αιτίων της διαρθρωτικής ανεργίας και
πρακτικά εξωθεί τους νέους στη µετανάστευση. Χωρίς να υποτιµάται η χρησιµότητα της µετανάστευσης
ως βαλβίδα εκτόνωσης των πιέσεων στην εγχώρια αγορά εργασίας, σηµειώνεται ότι η τελευταία έχει
αποδειχθεί αρκετά ανθεκτική στις επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Το ποσοστό ανεργίας
παρέµεινε κάτω από το 10% στο διάστηµα 2009-2011 (δηλαδή περίπου δύο ποσοστιαίες µονάδες πάνω
από το επίπεδο ανεργίας προ κρίσης), ξεπέρασε το όριο του 10% την επόµενη διετία, υποχώρησε ξανά
στο 9,0% το 2014 και διαµορφώθηκε στο 6,3% το 2016. Τα στοιχεία είναι της EUROSTAT, που
χρησιµοποιεί διαφορετική µεθοδολογία υπολογισµού από την πολωνική στατιστική υπηρεσία (οι
εκτιµήσεις της είναι συνήθως κατά 2,5% υψηλότερες). Το ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας είναι γύρω
στο 3%, ενώ εκείνο της ανεργίας των νέων (15-24) στο 20%. Το 2016 ψηφίστηκε νόµος µε τον οποίο
µειώνονται τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στα 60 έτη για τις γυναίκες και στα 65 για τους άνδρες, από
67 και για τα δύο φύλα. Το τελευταίο όριο είχε νοµοθετηθεί (2012) µε πρωτοβουλία της προηγούµενης
κυβέρνησης και επρόκειτο να ισχύσει σε βάθος χρόνου.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Eurostat, το µέσο κόστος µιας ώρας εργασίας στην Πολωνία, σε τοµείς εκτός
του αγροτικού και της διοίκησης, είναι τρεις φορές χαµηλότερο από το µέσο ωριαίο εργασιακό κόστος
στην ΕΕ, παραµένει όµως υψηλότερο του αντίστοιχου κόστους σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Λετονία, η
Λιθουανία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Την τελευταία δεκαετία το εργασιακό κόστος αυξήθηκε κατά 75%
στην Πολωνία, ενώ, την ίδια περίοδο, στο σύνολο της ΕΕ αυξήθηκε κατά 24%. Εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος
ρυθµός σύγκλισης, η Πολωνία αναµένεται να φτάσει στο επίπεδο του κοινοτικού µέσου όρου το 2046. Ο
µέσος µηνιαίος µικτός µισθός είναι 4.250 Ζλότυ και ο κατώτατος µισθός 2.000 Ζλότυ.
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Μέσες µεικτές µηνιαίες αποδοχές ανά περιφέρεια (GUS 2016)
Mazowieckie

5.266 Ζλότυ

Śląskie

4.295 Ζλότυ

Dolnośląskie

4.402 Ζλότυ

Pomorskie

4.392 Ζλότυ

Małopolskie

4.167 Ζλότυ

Łódzkie

3.952 Ζλότυ

Wielkopolskie

3.965 Ζλότυ

Zachodniopomorskie

4.041 Ζλότυ

Opolskie

3.976 Ζλότυ

Lubelskie

3.879 Ζλότυ

Podlaskie

3.834 Ζλότυ

Kujawsko-Pomorskie

3.737 Ζλότυ

Lubuskie

3.777 Ζλότυ

Świętokrzyskie

3.759 Ζλότυ

Podkarpackie

3.721 Ζλότυ

Warmińsko-Mazurskie

3.695 Ζλότυ
Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)

Μέσες µεικτές µηνιαίες αποδοχές ανά κλάδο (GUS 2016)
Κατασκευές

4.198 Ζλότυ

Μεταλλευτική βιοµηχανία

6.312 Ζλότυ

Μεταποίηση

4.026 Ζλότυ

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία

4.615 Ζλότυ

Βιοµηχανία

4.267 Ζλότυ

Ενέργεια

6.672 Ζλότυ

Ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων

3.997 Ζλότυ

Εµπόριο/επισκευή οχηµάτων, µεταφορές, logistics

3.900 Ζλότυ

Καταλύµατα και catering

3.095 Ζλότυ

ΤΠΕ

7.507 Ζλότυ

Χρηµατοοικονοµικά/ασφάλειες

7.093 Ζλότυ

Αγορά ακινήτων

4.487 Ζλότυ

Επαγγελµατικές, επιστηµονικές, τεχνικές δραστηριότητες

6.126 Ζλότυ

∆ιοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

2.983 Ζλότυ

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα

4.971 Ζλότυ

Εκπαίδευση

4.223 Ζλότυ

Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες

3.768 Ζλότυ
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Μέσες µεικτές µηνιαίες αποδοχές ειδικευµένων και διευθυντικών στελεχών (2016)
Υψηλόβαθµο διοικητικό στέλεχος (senior management)

19.348 Ζλότυ

Νοµικές υποθέσεις

13.906 Ζλότυ

Πωλήσεις και Marketing

11.981 Ζλότυ

Φαρµακευτικά

11.389 Ζλότυ

ΤΠΕ

10.893 Ζλότυ

Τραπεζικός και ασφαλιστικός κλάδος

9.217 Ζλότυ

Χρηµατοοικονοµικά και λογιστική

9.025 Ζλότυ

Μηχανικοί

8.925 Ζλότυ

Ανθρώπινοι πόροι

8.150 Ζλότυ

Logistics

7.978 Ζλότυ

∆ιοίκηση / γραµ. υποστήριξη

6.300 Ζλότυ
Πηγή: Antal

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο των αµοιβών ανάλογα µε την περιφέρεια, τον κλάδο,
την ειδικότητα και τα έτη προϋπηρεσίας περιέχονται σε σχετική έκδοση της συµβουλευτικής εταιρείας
TEST (www.testhr.pl) για λογαριασµό του PAIiIZ, η οποία είναι διαθέσιµη στον υπερσύνδεσµο
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=26145.
Το ποσοστό των εγγράµµατων Πολωνών εκτιµάται ότι ξεπερνά το 99%, ενώ η χώρα διαθέτει έναν από
τους µεγαλύτερους αριθµούς αποφοίτων ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αφού σε
αυτά τα ιδρύµατα (130 δηµόσια και 300 ιδιωτικά) σπουδάζουν περίπου 2 εκ. φοιτητές, κατά κύριο λόγο σε
τµήµατα µε αντικείµενα που δεν σχετίζονται άµεσα µε τη βιοµηχανική παραγωγή. Αυτή η αναντιστοιχία
έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη ανεργία µεταξύ των πτυχιούχων. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται
προσπάθειες για την αποτελεσµατικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά
εργασίας. Περίπου 27.000 Πολωνοί φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Υπογραµµίζεται, επίσης, ότι, σχεδόν 65.000 αλλοδαποί φοιτητές σπουδάζουν στην Πολωνία (+11%), οι
3.000 από αυτούς στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus (στοιχεία Perspektywy Education Foundation).
Οι αλλοδαποί φοιτητές αντιπροσωπεύουν το 5% του συνόλου των εγγεγραµµένων στα πολωνικά ΑΕΙ και
είναι κυρίως Ουκρανοί, Λευκορώσοι, Νορβηγοί, Ισπανοί, Σουηδοί και Ινδοί. Η αύξηση του απόλυτου
αριθµού των ξένων φοιτητών αποδίδεται, µεταξύ άλλων, στην έναρξη αγγλόγλωσσων προγραµµάτων
σπουδών σε µερικά πολωνικά πανεπιστήµια.
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3.8. Εξωτερικό Εµπόριο
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
ΕΞΩΤΕΡΙKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ανά γεωγραφικό προορισµό/προέλευση
(δισ. Ευρώ)
2016

2014

2015

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ανεπτυγµένες χώρες
- Εκ των οποίων κ-µ Ε.Ε.
- Εκ των οποίων µέλη Ευρωζώνης
Αναπτυσσόµενες χώρες
Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης

165,7
139,3
128,3
89,1
14,3
12,0

179,6
153,9
142,5
101,3
16,1
9,5

168,2
145,3
134,2
95,2
13,8
9,1

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Ανεπτυγµένες χώρες
- Εκ των οποίων κ-µ Ε.Ε.
- Εκ των οποίων µέλη Ευρωζώνης
Αναπτυσσόµενες χώρες
Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης

168,4
110,9
99,4
78,2
37,6
19,8

177,2
118,5
106,4
84,9
43,5
15,2

163,8
111,5
100,1
80,1
40,4
11,9

ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Ανεπτυγµένες χώρες
- Εκ των οποίων κ-µ Ε.Ε.
- Εκ των οποίων µέλη Ευρωζώνης
Αναπτυσσόµενες χώρες
Χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης

-2,7
28,4
28,9
10,9
-23,2
-7,8

2,3
35,4
36,2
16,4
-27,3
-5,8

4,4
33,8
34,1
15,0
-26,6
-2,8

(Ιαν-Νοέ.)

Πηγές:
Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)
Από την ανάλυση της γεωγραφικής κατανοµής των εξαγωγών και εισαγωγών, προκύπτει ότι κυριότερος
εµπορικός εταίρος της Πολωνίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την οποία κατευθύνεται το 80% των
εξαγωγών και από την οποία προέρχεται το 60% των εισαγωγών.
Λαµβανοµένης υπόψη της διάρθρωσης των εµπορικών συναλλαγών ανά χώρα, κυριότερος εµπορικός
εταίρος της Πολωνίας παραµένει η Γερµανία προς την οποία κατευθύνεται περίπου το 27% των
πολωνικών εξαγωγών και από την οποία προέρχεται περίπου το 23% των πολωνικών εισαγωγών. Στην
ίδια κατάταξη, τις επόµενες θέσεις καταλαµβάνουν το Ηνωµένο Βασίλειο (6,6% εξαγωγών και 2,6% των
εισαγωγών), η Τσεχία (6,6% εξαγωγών και 3,6% των εισαγωγών), η Γαλλία (5,5% εξαγωγών και 3,9% των
εισαγωγών), η Ιταλία (4,8% εξαγωγών και 5,3% των εισαγωγών), η Ολλανδία (4,4% εξαγωγών και 3,8%
των εισαγωγών), η Ρωσία (2,8% εξαγωγών και 5,8% των εισαγωγών) και η Κίνα (1% εξαγωγών αλλά 12%
των εισαγωγών).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς (εκ. Ευρώ)
2015
48.671
12.103
11.916
9.947
8.686
7.949
5.125
4.921
4.775
4.695
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ από (εκ. Ευρώ)
40.558
20.483
12.884
9.550
6.827
6.647
6.176
4.799
4.732
4.318

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΙΝΑ
ΡΩΣΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Πηγές:
Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)

Ιαν. – Νοέ. 2016
45.982
11.100
11.107
9.311
8.151
7.384
4.769
4.843
4.481
4.618
38.430
19.782
9.553
8.746
6.261
6.459
5.893
4.266
4.654
4.344
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄
ΕΞΩΤΕΡΙKO ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ανά οµάδα προϊόντων SITC
ΕΞΑΓΩΓΕΣ (δισ. Ευρώ)
2014

2015

2016
(Ιαν. – Σεπ.)
14,63
1,98
2,85

0. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
17,99
19,47
1. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
2,58
2,92
2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
4,03
4,08
ΚΑΥΣΙΜΑ
3. ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.
6,80
5,83
3,46
4. ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ
0,49
0,50
0,39
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
5. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)
15,07
15,85
12,44
6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
32,66
33,98
25,37
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
62,67
69,04
51,30
8. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η
23,18
27,58
22,10
9. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
0,27
0,32
0,33
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (δισ. Ευρώ)
0. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
12,21
12,91
9,84
1. ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
1,08
1,31
0,96
2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
5,42
5,58
4,06
ΚΑΥΣΙΜΑ
3. ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.
17,64
12,85
7,57
0,65
0,63
0,54
4. ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
5. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)
24,19
24,83
19,54
6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
29,52
30,81
23,91
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
56,92
64,75
46,35
8. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η
17,67
21,03
16,38
9. ΕΙ∆Η ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
3,08
2,53
1,56
Πηγές: Πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(κυριότερα στοιχεία)
(δισ. Ευρώ)
2014
2015
2016
1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-8,53
-2,65
-2,26
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
-3,25
2,21
1,62
- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
158,62
172,12
176,51
- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
161,87
169,91
174,89
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9,06
10,91
13,33
- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
36,73
40,65
43,94
- ΠΛΗΡΩΜΕΣ
27,67
29,74
30,61
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
-13,96
-14,94
-16,00
- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
11,60
11,19
11,03
- ΠΛΗΡΩΜΕΣ
25,56
26,13
27,04
-0,37
-0,84
-1,19
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
5,94
5,81
5,57
- ΠΛΗΡΩΜΕΣ
6,61
6,65
6,77
2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ
10,03
10,16
4,69
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
10,81
10,79
5,11
- ΠΛΗΡΩΜΕΣ
0,77
0,63
0,41
3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-4,69
1,29
0,22
- ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
5,09
3,79
7,92
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
14,82
12,63
12,51
- ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
4,22
9,97
-6,23
- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2,42
7,00
-2,19
- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3,07
4,76
2,10
- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,27
-2,32
13,85
Πηγές: Πολωνική Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ)
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4. Κρατικός Προϋπολογισµός
Στον ψηφισθέντα Προϋπολογισµό της Κυβέρνησης για το 2017, ο οποίος υιοθετεί προβλέψεις για
µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3,6% και πληθωρισµό της τάξης του 1,3%, προβλέπονται δηµόσια έσοδα 325
δισ. και δηµόσιες δαπάνες 384 δισ. Ζλότυ, που θα έχουν ως αποτέλεσµα δηµοσιονοµικό έλλειµµα αξίας
59 δισ. Ζλότυ (2,9% του ΑΕΠ). Όσον αφορά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του 2016, σύµφωνα µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, η αξία του ελλείµµατος ανήλθε στα 46,3 δισ. Ζλότυ (84,6% του
προϋπολογισθέντος ελλείµµατος), παραµένοντας κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ. Η αξία των µεν
δηµοσίων εσόδων ανήλθε στα 314,6 δισ. (100,3% των προϋπολογισθέντων), των δε δηµοσίων δαπανών
στα 360,9 δισ. Ζλότυ (97,9% των προγραµµατισµένων).
Όπως προαναφέρθηκε, η EUROSTAT υπολογίζει ότι το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε
από το 2,6% του ΑΕΠ το 2015 στο 2,3% το 2016 (χαµηλότερο των τελευταίων εννέα ετών), συνεπεία της
υποχώρησης των δηµοσίων επενδύσεων, της είσπραξης εφάπαξ δηµοσίων εσόδων και της συλλογής των
προβλεπόµενων φορολογικών εσόδων σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του Προϋπολογισµού. Το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί στο 2,9% του ΑΕΠ το 2017, επηρεαζόµενο από τον
αντίκτυπο της µείωσης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, τη χορήγηση του βοηθήµατος τέκνων σε
µεγάλο αριθµό δικαιούχων και την τόνωση των δηµοσίων επενδύσεων. Πάντως, το δηµιουργούµενο
δηµοσιονοµικό κενό θα αντισταθµιστεί εν µέρει από τη διετή παράταση της ισχύος των υψηλών
συντελεστών ΦΠΑ που επρόκειτο να σταµατήσουν να ισχύουν στο τέλος του 2016. Εφόσον δεν υπάρξει
κάποια αλλαγή στην οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, το έλλειµµα προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο
3,0% του ΑΕΠ το 2018. Το διαρθρωτικό έλλειµµα, µετά από µείωση στο 2,4% του ΑΕΠ το 2015 και µικρή
διεύρυνση στο 2,6% το 2016, εκτιµάται ότι θα συνεχίσει να διευρύνεται το 2017, φτάνοντας στο 3,3% του
ΑΕΠ το 2018.
Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, που διαµορφώθηκε στο 53,6% του ΑΕΠ το 2016, θα ανέλθει στο 54,5%
το 2017 και στο 55,8% το επόµενο έτος. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το σχετικά υψηλό ποσοστό του Χρέους
που αποτιµάται σε ξένο νόµισµα, δεν είναι εύκολο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τη µελλοντική
εξέλιξη του λόγου Χρέους/ΑΕΠ.
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5. Επενδύσεις
Σύµφωνα µε προσφάτως δηµοσιευθέντα στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης ΝΒΡ, το 2015
εισέρρευσαν στην Πολωνία Άµεσες Ξένες Επενδύσεις αξίας € 12,13 δισ.. Σηµαντικότερες χώρες
προέλευσης των κεφαλαίων ήταν η Ολλανδία (€ 2,87 δισ.), το Ηνωµένο Βασίλειο (€ 2,53 δισ.) και η
Γερµανία (€ 2,35 δισ.).
Η συνολική αξία των ΑΞΕ στην Πολωνία (απόθεµα 2015) ανέρχεται στα € 167,09 δισ., έναντι € 174 δισ.
το 2014. Κύριες χώρες προέλευσης των ΑΞΕ είναι η Ολλανδία (€ 30,33 δισ.), η Γερµανία (€ 27,35 δισ.),
η Γαλλία (€ 17,91 δισ.), η Ισπανία (€ 10,17 δισ.), το Ην. Βασίλειο (€ 9,15 δισ.), η Ιταλία (€ 8,50 δισ.), η
Αυστρία (€ 6,34 δισ.), το Βέλγιο (€ 5,07 δισ.), οι ΗΠΑ (€ 4,9 δισ.) και η Ελβετία (€ 4,19 δισ.). Περίπου €
19,28 δισ. εµφανίζονται ως προερχόµενα από το Λουξεµβούργο και € 5,77 δισ. εµφανίζονται ως
προερχόµενα από την Κύπρο. Σηµειώνεται ότι, στα εν λόγω µεγέθη, επενδύσεις θυγατρικών εταιρειών
αποτυπώνονται σαφώς ως επενδύσεις της χώρας της θυγατρικής (π.χ. Λουξεµβούργου, Γαλλίας ή
Βελγίου) και όχι ως επενδύσεις της µητρικής εταιρείας (π.χ. ΗΠΑ, Ην. Βασιλείου ή Ν. Κορέας).
Όσον αφορά τους κλάδους δραστηριότητας στους οποίους κατευθύνονται οι ΑΞΕ στην Πολωνία, τα
στοιχεία έχουν ως εξής: µεταποίηση 32,24% συνόλου ΑΞΕ (€ 53,87 δισ.), χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
και ασφάλειες 18,81% συνόλου (€ 31,43 δισ.), χονδρεµπόριο-λιανεµπόριο, ανταλλακτικά-επισκευές
οχηµάτων 15,24% συνόλου (€ 25,48 δισ.), δραστηριότητες Real Estate 7,86% συνόλου (€ 13,14 δισ.).
Επενδυτικά κίνητρα
Τα παρεχόµενα από την πολωνική Κυβέρνηση επενδυτικά κίνητρα διακρίνονται σε:
− κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε µια από τις Ειδικές
Οικονοµικές Ζώνες (ΕΟΖ) της χώρας,
− κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός ΕΟΖ,
− απαλλαγές από τον δηµοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας,
− κίνητρα µε τη µορφή χρηµατοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασης των τελευταίων (εντός ή εκτός ΕΟΖ),
− κίνητρα παρεχόµενα στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων και δράσεων των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων της χρηµατοδοτικής περιόδου 2014-2020 της ΕΕ,
− διευκολύνσεις στην αγορά εργασίας και
− ειδικές διευκολύνσεις για επενδυτές από την Κίνα.
Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες και Βιοµηχανικά & Τεχνολογικά Πάρκα
Η εισαγωγή, στο πολωνικό δίκαιο, της δυνατότητας δηµιουργίας και λειτουργίας Ειδικών Οικονοµικών
Ζωνών (ΕΟΖ) συντελέστηκε το 1994 (Act on Special Economic Zones of 20 October 1994). Οι ΕΟΖ
γίνονται αντιληπτές ως συγκεκριµένες περιοχές, εκτός αστικού ιστού, στις οποίες µπορούν να λαµβάνουν
χώρα επιχειρηµατικές δραστηριότητες κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Το βασικό κίνητρο που παρέχεται για
την προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες στην Πολωνία, είναι οι φορολογικές
απαλλαγές, η έκταση των οποίων κυµαίνεται από 30% έως 50% και εξαρτάται από το µέγεθος της
επιχείρησης, τον τόπο εγκατάστασης και το ύψος του επενδυθέντος κεφαλαίου. Παράλληλα, δίδονται
απαλλαγές για αγορά εκτάσεων γης και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Υπό προϋποθέσεις, µπορεί να δοθεί
απαλλαγή και από τον φόρο ακινήτων. Το αρχικό σκεπτικό της δηµιουργίας των ΕΟΖ επικεντρώθηκε στη
διευκόλυνση της στήριξης περιφερειών µε σηµαντικές διαρθρωτικές αδυναµίες, τη διαχείριση (των προ
του 1990) υπαρχουσών βιοµηχανικών υποδοµών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια,
το ίδιο σκεπτικό συµπληρώθηκε από τον στόχο της προσέλκυσης ποιοτικών αλλοδαπών επενδύσεων σε
περιοχές µε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Οι πολωνικές ΕΟΖ (14 ενεργές σήµερα) θα συνεχίσουν να
λειτουργούν έως το τέλος του 2026, καθώς δόθηκε, από την Κυβέρνηση, παράταση στην προβλεπόµενη
περίοδο λειτουργίας τους, η οποία εκτεινόταν, σύµφωνα µε τις αρχικές προβλέψεις, έως το 2020.
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Άδεια άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας εντός ΕΟΖ χορηγείται κατόπιν πρόκλησης υποβολής
προσφοράς ή διαπραγµάτευσης σε συνέχεια σχετικής δηµόσιας πρόσκλησης. Της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς ή της πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση προηγείται η υποβολή
επιστολής προθέσεων εκ µέρους του υποψήφιου επενδυτή. Στη συνέχεια, ο επενδυτής υποχρεούται να
προµηθευτεί το τεύχος των βασικών όρων της διαδικασίας. Κατά κανόνα, ο ενδιαφερόµενος έχει στη
διάθεσή του 21 ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή του συνόλου των
απαιτούµενων δικαιολογητικών (κυρίως της προσφοράς και του επιχειρηµατικού σχεδίου) στις αρχές της
ΕΟΖ. Εάν ο επενδυτής προτίθεται να αγοράσει ακίνητη περιουσία στο πλαίσιο της διαδικασίας
χορήγησης άδειας, οφείλει να καταθέσει σχετική εγγύηση στον τραπεζικό λογαριασµό της ΕΟΖ. Μετά από
την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο επενδυτής λαµβάνει άδεια άσκησης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας εντός της ΕΟΖ, στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς οι βασικές δεσµεύσεις του
επιχειρηµατία (π.χ. ο αριθµός των δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας, το ύψος των επιλέξιµων δαπανών
στο πλαίσιο της νέα επένδυσης και ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου). Τα κίνητρα που
παρέχονται σε επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε ΕΟΖ περιγράφονται αναλυτικά στον
ιστότοπο
του
πολωνικού
οργανισµού
προώθησης
επενδύσεων
PAIiIZ
(βλ.
www.paiz.gov.pl/investment_support/investment_incentives_in_SEZ), ενώ περισσότερες πληροφορίες για
τις ΕΟΖ περιέχονται σε σχετική έκδοση της KPMG (www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24349).
Πέραν των ΕΟΖ, έχουν δηµιουργηθεί στην Πολωνία περισσότερα από 60 Βιοµηχανικά & Τεχνολογικά
Πάρκα (ΒΤΠ), τα οποία γίνονται αντιληπτά ως χώροι στους οποίους - κυρίως µικροµεσαίες - επιχειρήσεις
συγκεκριµένου κλάδου µπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, αξιοποιώντας τη συγκέντρωσή τους στην ίδια
γεωγραφική περιοχή και τη συνύπαρξη µε επιστηµονικές και ερευνητικές υποστηρικτικές δοµές. Μολονότι
τα υφιστάµενα ΒΤΠ ακολουθούν σε γενικές γραµµές το ίδιο βασικό σκεπτικό συγκρότησης και λειτουργίας
(αποστολή, στόχοι, µορφή οργάνωσης, µηχανισµός λειτουργίας), χαρακτηρίζονται στην πραγµατικότητα
από υψηλό βαθµό διαφοροποίησης. Κάθε ΒΤΠ έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, ο οποίος οφείλεται στους
περιφερειακούς κοινωνικούς, πολιτισµικούς και οικονοµικούς παράγοντες που αποτελούν το περιβάλλον
λειτουργίας του, καθώς και στις δοµές, τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τους ανθρώπινους πόρους που
χρησιµοποιεί. Κάθε ΒΤΠ είναι ένα συγκρότηµα διακριτών κτιρίων, που χρησιµοποιούν συγκεκριµένες
τεχνολογικές υποδοµές, το οποίο έχει δηµιουργηθεί για να διευκολύνει την «εισροή γνώσεων και
τεχνολογίας» για επιστηµονικούς φορείς και επιχειρήσεις. Σε αυτούς παρέχονται, µεταξύ άλλων,
συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη δηµιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους και την επιτυχηµένη
µεταφορά τεχνογνωσίας. Αρµόδια για την εποπτεία της λειτουργίας των ΒΤΠ είναι η “Polish Business and
Innovation Centers Association”, µε έδρα το Poznan. Περισσότερες πληροφορίες για τα ΒΤΠ παρατίθενται
στην ιστοσελίδα του PAIiIZ: www.paiz.gov.pl/investment_support/industrial_and_technology_parks.
Κίνητρα για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός ΕΟΖ
Τα κίνητρα που παρέχονται, µε τη µορφή επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός ΕΟΖ,
διακρίνονται σε κίνητρα παρεχόµενα σε επιχειρήσεις τοµέων προτεραιότητας (αυτοκινητοβιοµηχανία,
ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές, αεροναυπηγική, βιοτεχνολογία, επεξεργασία τροφίµων, σύγχρονες
υπηρεσίες, Έρευνα & Ανάπτυξη) και κίνητρα παρεχόµενα σε επιχειρήσεις άλλων τοµέων. Τα
προαναφερθέντα κίνητρα παρέχονται στο πλαίσιο του «Προγράµµατος Υποστήριξης Επενδύσεων
Μεγάλης Σηµασίας για την Πολωνική Οικονοµία για τα έτη 2011-2023», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συµβούλιο στις 05.07.2011. Εάν η επένδυση ανήκει σε έναν από τους τοµείς προτεραιότητας, η µεν
ελάχιστη αξία (επιλέξιµες δαπάνες) που τίθεται ως προϋπόθεση για την ένταξη στο σχήµα επιχορήγησης,
είναι της τάξης των 1-160 εκ. Ζλότυ (€ 240.000 έως 39 εκ.), ανάλογα µε τον τοµέα και τον αριθµό των
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας, η δε αξία της επιχορήγησης είναι της τάξης των 3.200-15.600 Ζλότυ
(€ 780 έως 3.800) ή ανέρχεται στο 1,5%-7,5% της αξίας των επιλέξιµων δαπανών. Εάν η επένδυση δεν
ανήκει σε έναν από τους τοµείς προτεραιότητας, µπορεί να ενταχθεί στο σχήµα της επιχορήγησης, υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία της (επιλέξιµες δαπάνες) υπερβαίνει τα 750 εκ. Ζλότυ (~180 εκ. Ευρώ) και
δηµιουργεί τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας ή υπερβαίνει τα 500 εκ. Ζλότυ (~120 εκ. Ευρώ) και
δηµιουργεί τουλάχιστον 500 νέες θέσεις εργασίας. Οι προϋποθέσεις και οι προβλεπόµενες διαδικασίες
περιγράφονται αναλυτικά στον ιστότοπο του PAIiIZ (βλ. www.paiz.gov.pl/governmental_grants).
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Απαλλαγή από φόρο ακίνητης περιουσίας
Υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η χορήγηση επενδυτικών κινήτρων µε τη µορφή απαλλαγής από τον
δηµοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται συνήθως στο οικόπεδο και τις κτηριακές
εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη δυνατότητα είναι
δηµοσιευµένες στον υπερσύνδεσµο www.paiz.gov.pl/index/?id=9f975093da0252e2c0ae181d74c90dc6.
Χρηµατοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων
Όσον αφορά τα κίνητρα που παρέχονται µε τη µορφή χρηµατοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων,
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των τελευταίων (εντός ή εκτός ΕΟΖ), σηµειώνεται ότι, στην
περίπτωση της Πολωνίας, το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης δηµόσιων πολιτικών χρηµατοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων (βλ.
www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support), πρωτίστως στο πλαίσιο του Προγράµµατος Στήριξης
των Εξαγωγών, που υιοθετήθηκε από την πολωνική Κυβέρνηση στις 28.07.2009.
Πόροι διαρθρωτικών ταµείων ΕΕ
Για την Πολωνία προορίζονται περισσότερα από 82 δισ. Ευρώ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
κατά τα έτη 2014-2020. Τα τρία κυριότερα εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι τα προγράµµατα
«Υποδοµές & Περιβάλλον», «Έξυπνη Ανάπτυξη» και «Γνώση, Εκπαίδευση & Ανάπτυξη». Περισσότερες
πληροφορίες είναι δηµοσιευµένες στον υπερσύνδεσµο www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
∆ιευκολύνσεις στην αγορά εργασίας
Μέσω των κατά τόπους (κρατικών) Γραφείων Εργασίας, παρέχονται διευκολύνσεις στους επενδυτές που
επιθυµούν να προσλάβουν προσωπικό. Συγκεκριµένα, παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες στους
τοµείς της πληροφόρησης, της µεσολάβησης για την πρόσληψη εργαζοµένων σε επιδοτούµενες θέσεις
εργασίας, της κατάρτισης, της δυνατότητας επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριµένων
κατηγοριών εργαζοµένων κλπ..
Ειδικές διευκολύνσεις για επενδυτές από την Κίνα
Στο πλαίσιο του σχήµατος συνεργασίας και διαλόγου «16+1», στο οποίο συµµετέχουν η Λ.∆. της Κίνας
και 16 χώρες της ΚΑ Ευρώπης, ο πολωνικός οργανισµός προώθησης επενδύσεων PAIiIZ συνεργάζεται
συστηµατικά µε τους αντίστοιχους οργανισµούς των υπολοίπων 16 χωρών. Στο ίδιο πλαίσιο, ο PAIiIZ έχει
δηµιουργήσει ειδικό σηµείο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης για υποψήφιους επενδυτές από την Κίνα, για
τους οποίους έχει, επίσης, συντάξει και δηµοσιεύσει ειδικό επενδυτικό οδηγό
(www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=25607).
5.1. Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων
Η Πολωνία αποτελεί χώρα πρωτίστως προσέλκυσης και µόνο δευτερευόντως εκροής επενδύσεων.
Σηµαντικές πολωνικές επενδύσεις στο εξωτερικό συνίστανται σε επενδύσεις εταιρειών του κλάδου
ενέργειας (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου στη Νορβηγία, στο Καζακστάν κλπ.).
Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Τράπεζα, η αξία του αποθέµατος πολωνικών άµεσων επενδύσεων
στην αλλοδαπή ανήλθε στο τέλος του 2015 στα € 21,95 δισ., έναντι € 22,84 δισ. στο τέλος του 2014. Η
κατανοµή ανά χώρα έχει ως εξής: Κύπρος € 8,23 δισ., Λουξεµβούργο 4,52 δισ., Τσεχία 1,71 δισ.,
Ολλανδία 1,65 δισ., Ελβετία 1,56 δισ., Γερµανία 1,19 δισ., Ηνωµένο Βασίλειο 0,99 δισ., Λιθουανία 0,79
δισ., Καναδάς 0,68 δισ., ΗΠΑ 0,65 δισ., Ρωσία 0,58 δισ., Βέλγιο 0,49 δισ., Νορβηγία 0,47 δισ., Μάλτα
0,47 δισ., Ρουµανία 0,43 δισ., Ουγγαρία 0,43 δισ. και Ελλάδα µόλις € 600.000.
Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι πολωνικές ΑΞΕ στο εξωτερικό, τα στοιχεία
έχουν ως εξής: χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες 51,2% συνόλου (€ 11,24 δισ.), µεταποίηση
16,3% συνόλου (€ 3,58 δισ.), επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 12% συνόλου (€
2,64 δισ.), εξόρυξη µεταλλευµάτων και ενέργεια 10,15% συνόλου (€ 2,23 δισ.).
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Σύµφωνα µε παλαιότερη σχετική έρευνα της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών του Παν/µίου του Toruń, η
αξία του αποθέµατος πολωνικών άµεσων επενδύσεων στην αλλοδαπή ανέρχεται στα $ 50 δισ. (€ 45 δισ.).
Οι περισσότερες επενδύσεις εντοπίζονται στην Ε.Ε. (78%), και συγκεκριµένα στο Λουξεµβούργο (30%),
στο Ηνωµένο Βασίλειο (14,2%), στην Κύπρο (8,5%), στην Ολλανδία (7,8%), στη Λιθουανία (6,4%), στην
Τσεχία (6,4%) και στη Γερµανία (5,4%). Σηµαντικές πολωνικές επενδύσεις στο εξωτερικό συνίστανται σε
επενδύσεις εταιρειών του κλάδου ενέργειας (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου στη Νορβηγία, στο Καζακστάν κλπ.).
Όσον αφορά στους προτιµώµενους τοµείς, οι πολωνικές επιχειρήσεις επενδύουν σε ποσοστό 53,4% στον
τοµέα των υπηρεσιών, σε ποσοστό 34,6% στη µεταποίηση, σε ποσοστό 4,2% στις κατασκευές και σε
ποσοστό 2,5% στην ενέργεια. Όσον αφορά στην προτιµώµενη µορφή επένδυσης, το 48,2% των σχεδίων
αφορά τη δηµιουργία εντελώς νέων επιχειρήσεων (greenfield projects), το 34,5% παίρνει την µορφή της
εξαγοράς µεριδίου συµµετοχής σε ξένη εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 17,3% παίρνει τη µορφή της πλήρους
µεταβίβασης της ιδιοκτησίας υφιστάµενης εταιρείας.
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6. Οικονοµικό-Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
Εξαιρετικά κατατοπιστικός είναι ο οδηγός “Doing Business in Poland” του οµίλου της Παγκόσµιας
Τράπεζας, στον οποίο µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση µέσω του υπερσυνδέσµου
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland.
Η Πολωνία καταλαµβάνει την 24η θέση της σχετικής παγκόσµιας κατάταξης το 2017, από 25η το 2016.
Αν και στην έκθεση καταγράφονται αξιοσηµείωτες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, σηµαντικές αδυναµίες εξακολουθούν να εντοπίζονται σε τοµείς όπως η
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η εφαρµογή των συµβάσεων, οι οικοδοµικές άδειες και η
πληρωµή φόρων.
Εξίσου κατατοπιστικός είναι ο οδηγός του πολωνικού οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ και
της συµβουλευτικής εταιρείας JP Weber, στον οποίο µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση µέσω του
υπερσυνδέσµου www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=28002.
Πέραν αυτών, στους επιχειρηµατίες/επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόµενο δραστηριοποίησης στην
πολωνική αγορά, µια πρώτη εισαγωγική εικόνα προσφέρουν τα στοιχεία της ακόλουθης συνοπτικής
ανάλυσης SWOT:
Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
∆υνατά Σηµεία (Strengths)
- Μεγάλη εσωτερική αγορά
- Ευρεία γκάµα προµηθευτών
- Γενικά ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης
και κατάρτισης εργατικού δυναµικού
- Υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης
- Γεωγραφική θέση
Ευκαιρίες (Opportunities)
- Αυξηµένη χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. (>
125 δισ. Ευρώ) στο διάστηµα 2014-2020
- Αυξανόµενο ενδιαφέρον για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας
- Ικανοποιητικό ποσοστό ξένων αναδόχων
στο πλαίσιο των διαγωνισµών προµηθειών
- Εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων R&D
- Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον
τοµέα της ψηφιακής σύγκλισης

Αδύνατα Σηµεία (Weaknesses)
- Παλαιότητα δικτύου διανοµής ενέργειας
- Γραφειοκρατία, συχνές µεταβολές στη νοµοθεσία
και απουσία διευκρινιστικών διατάξεων
- Συχνές καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών
αποφάσεων

Απειλές (Threats)
- Σταδιακός περιορισµός του πλεονεκτήµατος του
χαµηλού εργασιακού κόστους
- Ελλείψεις ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού
- Ενίσχυση «καταναλωτικού πατριωτισµού»
- Μικρότερη προβλεψιµότητα στην οικονοµική
πολιτική της κυβέρνησης
- Αυξηµένη ενεργειακή εξάρτηση από τον άνθρακα
(ασύµβατη µε στόχευση ΕΕ σε τοµείς ενέργειας /
περιβάλλοντος / κλιµατικής αλλαγής)
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος (διατήρηση Ζλότυ)

Οι βασικές πτυχές της πολωνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την έναρξη και άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας (εργασιακές σχέσεις, διαφήµιση, λογιστικά πρότυπα, δίκαιο ανταγωνισµού, απασχόληση
αλλοδαπών, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µορφές επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης,
προστασία βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδοµένων, φορολογική
νοµοθεσία κ.ά.), παρουσιάζονται διεξοδικά (στην αγγλική γλώσσα) σε ειδική ενότητα του ιστοτόπου του
πολωνικού οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (www.paiz.gov.pl/polish_law). Λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε τη φορολογία (εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων και ΦΠΑ) και τις
ασφαλιστικές εισφορές περιέχονται στις ενότητες www.paiz.gov.pl/polish_law/taxation και
www.paiz.gov.pl/polish_law/labour_regulations αντίστοιχα.
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Από τον προαναφερθέντα οδηγό “Doing Business in Poland” του οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας,
παρατίθεται σύνοψη των απαιτούµενων διαδικασιών για την ίδρυση επιχείρησης µε την πιο συνηθισµένη
µορφή (βλ. www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business), δηλαδή µε τη µορφή της Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης (Limited Liability Company / Sp z.o.o.), µε αρχικό κεφάλαιο 5.000 Ζλότυ.
Α/Α
1

Α/Α
2

Α/Α
3

Α/Α
4

Απαιτούµενος
Χρόνος
Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της 1 ηµέρα
εταιρείας (ή εναλλακτικά διαδικασία που
προϋποθέτει
προηγούµενη
διαδικτυακή
εγγραφή)
Για τη διεκπεραίωση του συνόλου των ενεργειών
που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, ένα
δικηγορικό γραφείο χρεώνει συνήθως από 5.000 –
25.000 Ζλότυ.
∆ιαδικασία

Απαιτούµενος
Χρόνος
Άνοιγµα εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού και 1 ηµέρα
κατάθεση αρχικού κεφαλαίου
Για το άνοιγµα του λογαριασµού χρειάζεται η
ιδρυτική πράξη και πιστοποιητικό REGON. Καθώς
το τελευταίο χορηγείται στην επιχείρηση µετά την
εγγραφή της στο δικαστικό µητρώο, οι
περισσότερες τράπεζες είτε απαιτούν όλα τα
δικαιολογητικά εκ των προτέρων είτε ανοίγουν τον
λογαριασµό αρκούµενες στην ιδρυτική πράξη,
προχωρώντας, όµως, στην πλήρη ενεργοποίηση
του λογαριασµού µετά την προσκόµιση του
συνόλου των δικαιολογητικών.
Απαιτούµενος
∆ιαδικασία
Χρόνος
Εγγραφή στο εθνικό δικαστικό µητρώο (KRS)
4 εβδοµάδες
Χορήγηση στατιστικού µητρώου (REGON)
Χορήγηση ΑΦΜ (NIP)
Εγγραφή
στην
Υπηρεσία
Κοινωνικής
Ασφάλισης (ZUS)
Απαιτούµενος
∆ιαδικασία
Χρόνος
Εγγραφή στο µητρώο ΦΠΑ
7 ηµέρες
Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την (ταυτόχρονα µε
πραγµατοποίηση της πρώτης συναλλαγής στην διαδικασία 3)
οποία επιβάλλεται ΦΠΑ. Η επιχείρηση καλείται να
υποβάλει, στην Εφορία, πληροφορίες σχετικά µε
την εταιρική της ταυτότητα, τη νοµική της µορφή, το
REGON της, την ηµεροµηνία έναρξης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τη διεύθυνση
της έδρας της. Εάν η επιχείρηση σχεδιάζει να
πραγµατοποιήσει και ενδοκοινοτικές συναλλαγές,
εκτός των συναλλαγών εντός Πολωνίας, θα πρέπει
να γίνει ανάλογη συµπληρωµατική εγγραφή στο
µητρώο (ως “EU VAT taxpayer”).

Κόστος
∆ε µπορεί να υπερβαίνει
τα 10.000 Ζλότυ και
περιλαµβάνει:
Τέλος
επικύρωσης (1.010 Ζλότυ
+ 0,4% του ποσού του
µετοχ. κεφαλαίου που
υπερβαίνει τα 60.000
Ζλότυ) + 23% ΦΠΑ.
Επίσης, 0,5% φόρος
συναλλαγών
αστικού
δικαίου (υπολογιζόµενος
επί µετ. κεφαλαίου).

∆ιαδικασία

Κόστος
0

Κόστος
500 Ζλότυ για την
εγγραφή και 100 Ζλότυ
για τη δηµοσίευση

Κόστος
0
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Από τις καταγεγραµµένες εµπειρίες αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων και τη συνεργασία τους µε
πολωνικές ή άλλες επιχειρήσεις έχουν προκύψει ορισµένες παρατηρήσεις, που ενδέχεται να φανούν
χρήσιµες στους Έλληνες επιχειρηµατίες που επιθυµούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στην πολωνική
αγορά.
Έλεγχος στοιχείων και φερεγγυότητας εταιρείας:
 Κρίνεται σκόπιµο να ελέγχει ο ενδιαφερόµενος εάν ο υποψήφιος συνεργάτης (επιχείρηση) είναι
εγγεγραµµένος στο στατιστικό µητρώο (αριθµός REGON), στο φορολογικό µητρώο (αριθµός NIP)
και στο δικαστικό µητρώο KRS, αν και το τελευταίο δεν είναι υποχρεωτικό για τις ατοµικές
επιχειρήσεις.
 Στους ιστοτόπους αρκετών πολωνικών επιχειρήσεων αναφέρονται οι παραπάνω αριθµοί.
Έλεγχος των προαναφερθέντων στοιχείων µπορεί να γίνει µέσω των υπερσυνδέσµων
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
και
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (ειδικές µηχανές αναζήτησης της
πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης)
ή µέσω της υποβολής σχετικού αιτήµατος στο Γραφείο µας.
 Επαλήθευση της εγκυρότητας του ΑΦΜ που χορηγείται από οποιοδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ
είναι δυνατό να γίνει µέσω του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέµενης
αξίας (VIES) της Ευρ. Επιτροπής (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=el).
 Όσον αφορά τον έλεγχο της φερεγγυότητας µιας επιχείρησης, εκτός των πληροφοριών που
ενδεχοµένως µπορούν να δοθούν από πλευράς Γραφείου, υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν
σχετικές υπηρεσίες έναντι σχετικά µικρού αντιτίµου.
Σύναψη συµβολαίου:
 Η συµφωνία συνεργασίας κρίνεται σκόπιµο να προβλέπει όλους τους όρους της συναλλαγής
(συµπεριλ. δυνατότητας παραποµπής ενδεχόµενης διαφοράς σε διαιτησία), όπως:
o Όρους παράδοσης και πληρωµής (άνοιγµα τραπεζικής πίστωσης).
o Χαρακτηριστικά των προϊόντων (συχνά χρησιµοποιούνται οι προδιαγραφές της UNECE).
o Πιστοποιήσεις.
 Υπό την αιγίδα του Πολωνικού Επιµελητηρίου Εµπορίου (KIG) λειτουργεί ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
(www.sakig.pl), στο οποίο δύνανται να προσφεύγουν οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον έχει
συµπεριληφθεί στο συµβόλαιό τους σχετική ρήτρα.
 Προπληρωµή εµπορευµάτων (σε περίπτωση µη ύπαρξης πίστωσης) και ασφάλισή τους.
7. Τραπεζικός Τοµέας-Χρήση/Επαναπατρισµός Κεφαλαίων-Χρηµατοδότηση
Το τραπεζικό σύστηµα, αν και σχετικά µικρού µεγέθους, χαρακτηρίζεται γενικά από υψηλό βαθµό
κεφαλαιοποίησης και αξιοπιστίας. Εποπτεύεται από την Πολωνική Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας
KNF (www.knf.gov.pl) και περιλαµβάνει την Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ www.nbp.pl), εµπορικές τράπεζες,
συνεταιριστικές τράπεζες, υποκαταστήµατα πιστωτικών οργανισµών και γραφεία αντιπροσώπευσης
ξένων τραπεζών. Ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος απασχολεί 170.000 εργαζόµενους. Σύµφωνα µε την
εφηµερίδα Rzeczpospolita, λειτουργούν στη χώρα 14.500 καταστήµατα τραπεζών.
Η δοµή του συστήµατος είναι µάλλον παραδοσιακού τύπου, αφού δίδεται έµφαση στην προσέλκυση
καταθέσεων µη χρηµατοοικονοµικών (non-financial) / επαγγελµατιών πελατών και στη χορήγηση δανείων
προς πελάτες της ίδιας κατηγορίας. Η συγκεκριµένη παραδοσιακή δοµή του συστήµατος, που
συνεπάγεται µειωµένη έκθεση σε κινδύνους, αποτέλεσε ασπίδα προστασίας κατά την περίοδο της κρίσης,
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καθώς δεν έχει χρειαστεί µέχρι σήµερα κρατική παρέµβαση για τη διάσωση κάποιας πολωνικής
τράπεζας.
Στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της χώρας ανήκουν και ορισµένα «σκιώδη» χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, επί των οποίων δεν ασκείται εποπτεία του ίδιου επιπέδου µε εκείνη που ασκείται επί των
τραπεζών, µολονότι η λειτουργία τους προσιδιάζει σε εκείνη των παραδοσιακών τραπεζών. Η κατάρρευση
της «παρατράπεζας» Amber Gold, το 2012, απέδειξε ότι το ρίσκο στο συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς
µπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό. Η Κεντρική Τράπεζα εφιστά την προσοχή των συναλλασσόµενων κατά
τη συνεργασία µε τις διάφορες επιχειρήσεις παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Οι µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες της χώρας είναι οι ακόλουθες:
Τράπεζα

Ιδιοκτησία

Ενεργητικό
(δισ. Ζλότυ)

Ιστότοπος

PKO Bank Polski

∆ηµόσια, πολωνική,
εισηγµένη

275,61

www.pkobp.pl

163,25

www.pekao.com.pl

UniCredit Group (Ιταλία).
Bank Pekao

Το
2016
συµφωνήθηκε
η
µεταβίβασή της ιδιοκτησίας της
Pekao σε σχήµα της πολωνικής
κρατικής ασφαλιστικής PZU και
του πολωνικού αναπτυξιακού
ταµείου PFR τον Απρίλιο του 2017.

Bank Zachodni WBK

Santander (Ισπανία)

142,04

www.bzwbk.pl

mBank

Commerzbank (Γερµανία)

129,78

www.mbank.pl

ING

ING Group (Ολλανδία)

116,55

www.ingbank.pl

BGZ BNP Paribas

BNP Paribas (Γαλλία)

69,09

www.bgzbnpparibas.pl

Getin Noble Bank

Πολωνική, εισηγµένη

68,78

www.getinbank.pl

Bank Millenium

BCP (Πορτογαλία)

67,14

www.bankmillennium.pl

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Group (Αυστρία)

54,06

http://raiffeisenpolbank.com

Alior Bank

PZU (δηµόσια, πολωνική)

46,58

www.aliorbank.pl

Bank Handlowy

Citibank (Η.Π.Α.)

www.citibank.pl

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα (ΝΒΡ), Moody’s, Fitch, S&P, FT, Polityka Insight
Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τραπέζης ΝΒΡ, το εγχώριο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
παραµένει σταθερό αλλά το τελευταίο διάστηµα έχουν «ενταθεί» οι απειλές για τη συγκεκριµένη
σταθερότητα. Οι κυριότερες απειλές είναι εξωγενείς. Τα δάνεια ξένου νοµίσµατος, µολονότι αποτελούν το
αδύνατο σηµείο ορισµένων εµπορικών τραπεζών, δεν χαρακτηρίζονται ως «συστηµικός κίνδυνος» για τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, που έχουν γενικά ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια. [βλ.
www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsr201612.pdf]
Σύµφωνα µε την NBP, o πολωνικός τραπεζικός κλάδος είχε καθαρά κέρδη 13,4 δισ. Ζλότυ στο διάστηµα
Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2016 (+20,5%). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 34,45 δισ. Ζλότυ
(έναντι 32,10 δισ. το προηγούµενο έτος) και τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες στα 11,46 δισ.
(-5,6%). Σύµφωνα µε την Αρχή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας KNF, ο τραπεζικός κλάδος είχε το 2016
καθαρά κέρδη 13,91 δισ. Ζλότυ (+24,3%), καθαρά έσοδα από τόκους 38,06 δισ. (+7,6%) και καθαρά
έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 12,6 δισ. Ζλότυ (-5,4%).
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Η αξία των καταναλωτικών δανείων που χορηγήθηκαν στην Πολωνία κατά τους πρώτους έντεκα µήνες του
2016 αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ανερχόµενη στα 71,4 εκ. Ζλότυ, ενώ ο
απόλυτος αριθµός των δανείων µειώθηκε κατά 2,4%, διαµορφούµενος σε 6,5 εκ.. Η αξία των ενυπόθηκων
δανείων ανήλθε στα 38 δισ. Ζλότυ (+1,9%), ενώ ο αριθµός τους µειώθηκε στα 178.300 (-2,6%). Η µέση
αξία ενός ενυπόθηκου δανείου ανήλθε τον Νοέµβριο του 2016 στα 224,600 Ζλότυ, έναντι 207.200 Ζλότυ
τον Νοέµβριο του 2015. [BIK: Credit Information Bureau]
Όσον αφορά στη δυνατότητα ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού στην Πολωνία, σηµειώνεται ότι δεν
υφίστανται ιδιαίτεροι περιορισµοί για πολίτη άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. που διαµένει στη χώρα.
Συνήθως αρκεί η επίσκεψη σε ένα τραπεζικό κατάστηµα και η επίδειξη του διαβατηρίου του πελάτη. Για τη
χορήγηση ενυπόθηκου δανείου σε πολίτη της Ε.Ε. χρειάζεται επίσης η προσκόµιση βεβαίωσης
εισοδηµάτων του ενδιαφεροµένου.
Όσον αφορά στη χρηµατοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων, σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση της
Πολωνίας, το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της
υλοποίησης
δηµόσιων
πολιτικών
χρηµατοδότησης
εξαγωγικών
επιχειρήσεων
(βλ.
www.finanse.mf.gov.pl/en/financial-export-support), πρωτίστως στο πλαίσιο του Προγράµµατος Στήριξης
των Εξαγωγών, που υιοθετήθηκε από την πολωνική Κυβέρνηση στις 28.07.2009.
8. Χρηµατιστήριο
Η σύγχρονη – δηλ. µετά τη µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς – ιστορία του Χρηµατιστηρίου
Βαρσοβίας (WSE, www.gpw.pl) αρχίζει το 1991. Από 5 εισηγµένες το 1991, αριθµεί σήµερα 382
εισηγµένες εταιρείες (46 ξένες) στην Κύρια Αγορά (Main Market) του και 105 εταιρείες (7 ξένες) στην
αγορά New Connect. Η συνολική χρηµατιστηριακή αξία (market capitalization) των εισηγµένων εταιρειών
του WSE ανέρχεται στα 290 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων 141 δισ. αντιστοιχούν στις εγχώριες επιχειρήσεις
της Κύριας Αγοράς, 145 δισ. στις ξένες επιχειρήσεις της Κύριας Αγοράς, 3,5 δισ. στις εγχώριες
επιχειρήσεις της παράλληλης αγοράς και 0,3 δισ. στις ξένες επιχειρήσεις της παράλληλης αγοράς.
Επιπλέον, η αγορά παραγώγων του WSE είναι η µεγαλύτερη στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. Εκτός
από την Κύρια Αγορά και τη New Connect, συναλλαγές πραγµατοποιούνται στις αγορές “Catalyst”
(οµόλογα επιχ/σεων και ΟΤΑ) και “Treasury BondSpot Poland” (οµόλογα Υπουργείου Θησαυροφυλακίου),
καθώς και στις ενεργειακές αγορές “Energy Markets”, “Property Rights Market”, “CO2 Emission Allowances
Market” και “Gas Exchange”.
Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου του WSE παρατίθενται
στον υπερσύνδεσµο https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/RI/GPW_FactSheet_03.2017_EN2.pdf.
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9. Υποδοµές-Μεταφορές
Αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, η Πολωνία διαθέτει αξιόλογες
οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές και θαλάσσιες/υδάτινες διασυνδέσεις.
Τα σηµαντικότερα από τα περίπου 120 (µεγάλα, µεσαία, µικρά και πολύ µικρά) αεροδρόµια της χώρας
είναι τα διεθνή αεροδρόµια της Βαρσοβίας, της Κρακοβίας, του Γκντανσκ, του Κατοβίτσε, του Πόζναν, του
Βρότσλαβ, του Ουτζ και του Szczecin. Εθνικός αεροµεταφορέας είναι η LOT. Οι περισσότερες µεγάλες
ξένες αεροπορικές εταιρείες πετούν προς/από την Πολωνία, ενώ ορισµένες µικρότερες ντόπιες εταιρείες
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε δροµολόγια εσωτερικού.
Η χώρα διαθέτει περίπου 3.400 χλµ. αυτοκινητοδρόµων και δρόµων ταχείας κυκλοφορίας, ενώ στο
διάστηµα 2014-2023 θα κατασκευαστούν ακόµη 3.900 χλµ.. Κοµβικής σηµασίας είναι ο άξονας ΒορράΝότου, που ξεκινάει από το Gdańsk και διέρχεται από Łódź, Kraków και Katowice, για να καταλήξει στο
Cieszyn των πολωνο-τσεχικών συνόρων. Εξίσου σηµαντικός είναι ο άξονας Ανατολής-∆ύσης, που ενώνει
τη Βαρσοβία µε το Łódź και το Poznań και καταλήγει στα πολωνο-γερµανικά σύνορα.
Το συνολικό µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου της Πολωνίας είναι περίπου 23.430 χλµ.. Στα
πλεονεκτήµατα του δικτύου συγκαταλέγεται η ύπαρξη σύνδεσης µεγάλου εύρους τροχιάς (broad gauge) µε
τις χώρες Κ.Α.Κ., που επιτρέπει τη µεταφορά φορτίων προς/από την Ανατολή. Το εν λόγω δίκτυο έχει
µήκος 400 χλµ., ξεκινάει από το Sławków και καταλήγει στο Hrubieszów, κοντά στα πολωνο-ουκρανικά
σύνορα. Σταθµοί µεταφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων από αµαξοστοιχίες σε φορτηγά αυτοκίνητα (και το
αντίστροφο) υπάρχουν, µεταξύ άλλων, σε Gliwice, Gdańsk, Βαρσοβία, Łódź, Sosnowiec, Κρακοβία,
Krzesławice και Wrocław. Ο όµιλος PKP, ιδιοκτησίας πολωνικού ∆ηµοσίου, είναι ο κύριος πάροχος
υπηρεσιών στον κλάδο. Αποτελείται από τις PKP PLK (υποδοµές), PKP Intercity (επιβατικές µεταφορές),
PKP Cargo (εµπορευµατικές µεταφορές) και άλλες µικρότερες εταιρείες. Το 2014 εγκαινιάστηκαν τα
(επιβατικά) σιδηροδροµικά δροµολόγια νέων υπερταχειών (Pendolino) από/προς Βαρσοβία προς/από
Γκντύνια (και Γκτανσκ), Κρακοβία, Κατοβίτσε και Βρότσλαβ. Πλέον, το ταξίδι από τη Βαρσοβία προς το
Γκντανσκ, την Κρακοβία, το Κατοβίτσε και το Βρότσλαβ διαρκεί 2 ώρες και 45 λεπτά, 2 ώρες και 20 λεπτά,
2 ώρες και 25 λεπτά και 3 ώρες και 42 λεπτά αντίστοιχα. Ενδεικτικά, σηµειώνεται ότι το ταξίδι ΒαρσοβίαΒρότσλαβ διαρκούσε 6 ώρες πριν από τη δροµολόγηση των νέων αµαξοστοιχιών.
Οι ποταµοί Odra (ιδίως για την περιοχή του Szczecin), Vistula (ιδίως µεταξύ Γκντανσκ και Βαρσοβίας),
Warta και Noteć αποτελούν τις σηµαντικότερες υδάτινες οδούς διακίνησης εµπορευµάτων στο εσωτερικό
της χώρας. Κύριοι θαλάσσιοι λιµένες, όλοι στις ακτές της Βαλτικής είναι οι: Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg,
Szczecin και Świnoujście.
Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι η Πολωνία διαθέτει 14.000 χλµ. αγωγών φυσικού αερίου και 1.400 χλµ.
αγωγών πετρελαίου.
Πληροφορίες για τον πολωνικό κλάδο logistics περιέχονται σε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του
Γραφείου µας: http://agora.mfa.gr/infofiles/rad38571Μεταφορές_logistics_2015.doc.
10. Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες
Η σταδιακή διολίσθηση του Ζλότυ ως προς το Ευρώ, αρχής γενοµένης από το καλοκαίρι του 2011, είχε
ευεργετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των πολωνικών εξαγωγών τα προηγούµενα έτη, σε µια
χρονική περίοδο συρρίκνωσης των αγορών, και έδωσε ώθηση στην οικονοµία καθ' όλη τη διάρκεια της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης.
Το 2016, η µέση συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / Ζλότυ ήταν EUR 1 / PLN 4,3625, έναντι 1 / 4,1839 το
2015. To 2017, η µέση συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / Ζλότυ κινείται, µέχρι στιγµής, στο επίπεδο του 1 /
4,34.
Πάντως, το Ζλότυ εκτιµάται ότι δεν πρόκειται να ακριβύνει σηµαντικά πριν από την πρόσδεσή του στον
µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών ERM2, που θα αποτελεί τον προθάλαµο για τη συµµετοχή της
Πολωνίας στην Ευρωζώνη. Της προβλεπόµενης διετούς παραµονής της ισοτιµίας του Ζλότυ εντός της
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ζώνης που ορίζει ο ERM θα προηγηθεί, όµως, η λήψη σχετικής πολιτικής απόφασης από την πολωνική
κυβέρνηση και – το κυριότερο – η απαραίτητη αναθεώρηση του πολωνικού συντάγµατος.
11. ∆ιαχείριση Οικονοµικής Κρίσης
Η Πολωνία δεν ανήκει στην Ευρωζώνη, όµως η σχέση της µε την τελευταία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά
υψηλό βαθµό αλληλεξάρτησης. Παρ’ όλα αυτά, κατά τα έτη 2009-2016, περίοδο δοκιµασίας για την
Ευρωζώνη, η πολωνική οικονοµία ήταν η µόνη οικονοµία κ-µ της Ε.Ε. που απέφυγε την ύφεση, αν και
αναθεωρηµένα στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας (στα όρια του στατιστικού σφάλµατος)
έδειξαν ότι ίσως η χώρα να γνώρισε πολύ µικρή ύφεση, της τάξης του 0,1-0,3% στο δ΄ τρίµηνο του 2012
και στο α΄ τρίµηνο του 2013.
Οι καλές επιδόσεις έχουν αποδοθεί από αναλυτές στην κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία του Ζλότυ,
τις περιορισµένες ανισορροπίες κατά τον χρόνο εκδήλωσης της κρίσης, την επιλογή των κατάλληλων
µέτρων νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, τη µικρή αλλά σταθερή αύξηση της καταναλωτικής
ζήτησης, την αύξηση των εξαγωγών καθώς και την αυξηµένη εισροή κοινοτικών πόρων µέσω της Πολιτικής
Συνοχής.
Κατά το διάστηµα 2011-2015, ο κυβερνητικός συνασπισµός PO-PSL δροµολόγησε την υλοποίηση ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων, οι οποίες στόχευαν στην εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, στον
περιορισµό του κινδύνου διάδοσης της κρίσης, στην αναβάθµιση της µεσοπρόθεσµης
ανταγωνιστικότητας της πολωνικής οικονοµίας και στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
µέσω της µεταρρύθµισης των συνταξιοδοτικών ταµείων, της αύξησης των ηλικιακών ορίων
συνταξιοδότησης (από τα 60 στα 67, µέχρι το 2040, για τις γυναίκες και από τα 65 στα 67, µέχρι το 2020,
για τους άνδρες), της στήριξης της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας, καθώς και του εκσυγχρονισµού της
δηµόσιας διοίκησης. Και η νέα κυβέρνηση (PiS) κινείται από το φθινόπωρο του 2015 µέχρι σήµερα µε
σωφροσύνη, αν και ανέτρεψε ορισµένες από τις µεταρρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, όπως
αυτές στο συνταξιοδοτικό, προκαλώντας ερωτήµατα σχετικά µε τη µελλοντική βιωσιµότητα των δηµοσίων
οικονοµικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Όσον αφορά την εξέλιξη των κυριότερων µεγεθών της πολωνικής οικονοµίας, οι προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και το 2018 (βλ. Χειµερινές Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Προβλέψεις
2017), έχουν ως εξής:
-

Το ΑΕΠ αναµένεται ότι θα µεγεθυνθεί κατά 3,2% το 2017 και κατά 3,1% το 2018.

-

Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 3,9% το 2017 και κατά 2,9% το 2018.

-

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 6,0% το 2017 και κατά 6,4% το 2018.

-

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 6,4% το 2017 και κατά 6,9% το 2018.

-

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα είναι της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ το 2017
και 0,8% το 2018.

-

Η ανεργία θα διαµορφωθεί στο 5,6% το 2017 και στο 4,7% το 2018.

-

Ο πληθωρισµός (Ε∆ΤΚ/HICP) θα διαµορφωθεί στο 2,0% το 2017 και στο 2,1% το 2018.

-

Το έλλειµµα του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει στο 2,9% του ΑΕΠ το 2017
και στο 3,0% του ΑΕΠ το 2018, ενώ το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει στο 54,5% του
ΑΕΠ το 2017 και στο 55,8% το 2018.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, το πολωνικό ΑΕΠ
αναµένεται να µεγεθυνθεί κατά 3,2% το 2017 και κατά 3% το 2018, χάρις στις αυξηµένες κοινωνικές
δαπάνες, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και την εισροή-απορρόφηση ευρωπαϊκών
χρηµατοδοτήσεων. Κατά τον ΟΟΣΑ, η πολωνική Κεντρική Τράπεζα θα κληθεί να αρχίσει να ορίζει
υψηλότερα επιτόκια δανεισµού από το τέλος του 2017, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που θα έχουν
εκδηλωθεί έως τότε. Τέλος, στο πλαίσιο των ίδιων εκτιµήσεων, ο διεθνής οργανισµός προειδοποιεί ότι
παράγοντες όπως οι αυξηµένες κοινωνικές δαπάνες, η ανάκαµψη των δηµοσίων επενδύσεων και η
µείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης ενδέχεται να οδηγήσουν σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα άνω
του 3% του ΑΕΠ το 2018.
Το ∆ΝΤ (World Economic Outlook) αναµένει µεγέθυνση του πολωνικού ΑΕΠ κατά 3,4% το 2017 και κατά
3,5% το 2018. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 3,6% το 2017 και 3,2% το 2018, ενώ οι επενδύσεις
θα αυξηθούν κατά 2,6% το 2017 και 3,5% το 2018.
Ως προς το ενδεχόµενο της αντικατάστασης του εθνικού νοµίσµατος (Ζλότυ) µε το Ευρώ, µολονότι το θέµα
της εισδοχής της Πολωνίας στην Ευρωζώνη επανέρχεται από καιρού εις καιρόν στη σφαίρα της δηµόσιας
συζήτησης, δεν θα πρέπει να αναµένονται ουσιαστικές εξελίξεις. Τόσο η Κυβέρνηση όσο και η διοίκηση
της Κεντρικής Τραπέζης θεωρούν ότι η χώρα δεν έχει λόγο να βιαστεί, καθώς οι σηµερινές συνθήκες δεν
είναι ευνοϊκές και η διαδικασία διαµόρφωσης µιας νέας αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πέραν της εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης, προϋπόθεση για την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος
αποτελεί η αναθεώρηση του συντάγµατος, που προϋποθέτει µε τη σειρά της την ύπαρξη µιας ευρείας
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που θα στηρίξει το εγχείρηµα. Τέτοιου είδους πλειοψηφία δεν υφίσταται
επί του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ
1. ∆ιµερείς Συµφωνίες
Οι διµερείς συµφωνίες που έχουν συνάψει η Πολωνία και η Ελλάδα είναι καταχωρισµένες σε σχετική
βάση δεδοµένων του πολωνικού ΥΠΕΞ (www.traktaty.msz.gov.pl) και παρατίθενται ακολούθως.
Υπογραµµισµένες είναι οι σηµαντικότερες διµερείς συµφωνίες που αφορούν τον τοµέα των οικονοµικών
και εµπορικών σχέσεων, ενώ εντός παρενθέσεως αναφέρεται η χρονολογία υπογραφής.
 Συνθήκη φιλίας, συµβιβασµού και διαιτησίας (1932).
 Συµφωνία για την αποζηµίωση ελληνικών συµφερόντων στην Πολωνία (1963).
 Συµφωνία αεροπορικών µεταφορών (1963).
 Συµφωνία απαλλαγής από φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρηµατικές δραστηριότητες των
κλάδων θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών (1964).
 Συµφωνία στον τοµέα της εµπορικής ναυτιλίας (1975).
 Συµφωνία πολιτιστικής και επιστηµονικής συνεργασίας (1976).
 Προξενική Σύµβαση (1977).
 Συµφωνία στον τοµέα των διεθνών οδικών µεταφορών (1977).
 Συµφωνία περί αµοιβαίας συνεργασίας και αρωγής επί τελωνειακών θεµάτων (1978).
 Σύµβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων (1979).
 Συµφωνία για την ανάπτυξη της οικονοµικής, βιοµηχανικής και τεχνικής συνεργασίας (1980).
 Συµφωνία για τη ρύθµιση ορισµένων θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης (1985).
 Συµφωνία για την κοινωνικής ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στην επικράτεια της
άλλης χώρας (1985).
 Συµφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου (1987, ισχύει από 1991).
 Συµφωνία διµερούς στρατιωτικής συνεργασίας (1992).
 Συµφωνία για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων (1992, ισχύει από 1995).
 Συµφωνία σχετικά µε την επανυποδοχή των στερούµενων αδείας παραµονής προσώπων (1994).
 Συµφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων όσον αφορά παραµονή βραχείας διάρκειας (1994).
 Συµφωνία οικονοµικής, επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας στον τοµέα της γεωργίας &
οικονοµίας τροφίµων (1995, ισχύει από 1996).
 Σύµφωνο Φιλίας και Συνεργασίας (1996).
 Συµφωνία για συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας (1998).
 Μνηµόνιο αµοιβαίας κατανόησης για τη συνεργασία στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας
(2004).
 Μνηµόνιο κατανόησης για συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών / AMSCC (2008).
 Τεχνική ∆ιευθέτηση σχετικά µε την εφαρµογή του µνηµονίου κατανόησης για συνεργασία µε το
Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών / AMSCC (2008).
 Συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού (2011, ισχύει από 2013).
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 Συµφωνία συνεργασίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας
και µέσων ενηµέρωσης (2013).
 Μνηµόνιο Συνεργασίας Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Πολωνίας στον τοµέα της
Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας (2016).

2. ∆ιµερές Εµπόριο
Από την επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2016 ο όγκος του
διµερούς εµπορίου Ελλάδος-Πολωνίας ξεπέρασε, για πρώτη φορά, το ένα δισεκατοµµύριο Ευρώ. Η αξία
των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία ανήλθε στα € 398 εκ., σηµειώνοντας αύξηση 11,65% σε σχέση µε
το 2015, ενώ η αξία των εισαγωγών από την Πολωνία ανήλθε στα € 622 εκ., καταγράφοντας αύξηση
16,78%. Το εις βάρος µας έλλειµµα του διµερούς εµπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε περαιτέρω,
διαµορφούµενο στα € 224 εκ..
Σηµειώνεται ότι η αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών µεταξύ των ετών 2016 και 2015 (κατά € 41,5
εκ.) ήταν η µεγαλύτερη αύξηση µεταξύ δύο διαδοχικών ετών κατά την τελευταία πενταετία. Το ίδιο ισχύει
για την αύξηση των πολωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα (+89 εκ. Ευρώ µεταξύ 2016 και 2015).

Αξία εισαγωγών, εξαγωγών, όγκου εµπορίου και διµερούς ισοζυγίου (σε Ευρώ)
Έτος

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Όγκος εµπορίου

Ισοζύγιο

2012

363.759.424

277.352.122

641.111.546

-86.407.302

2013

433.530.167

292.517.548

726.047.715

-141.012.619

2014

465.694.897

328.247.604

793.942.501

-137.447.293

2015

532.898.856

356.875.067

889.773.926

-176.023.789

2016

622.335.665

398.443.937

1.020.779.602

-223.891.728

Η διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών κατά κατηγορία Τυποποιηµένης Ταξινόµησης ∆ιεθνούς
Εµπορίου (ΤΤ∆Ε: SITC 1) είχε ως εξής:
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∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ 2016
κατά κατηγορία SITC 1
(αξία σε Ευρώ)
Κωδικός Κατηγορία
Εισαγωγές
0

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

1

ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

2

Εξαγωγές

155.196.513

104.164.526

42.740.586

33.812.181

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ

5.608.845

6.216.123

3

ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.

1.983.170

11.947.178

4

ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.059.295

1.867.232

5

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)

90.288.734

74.716.594

6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

101.116.292

117.202.816

7

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

116.237.452

31.613.202

8

∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η

108.104.640

13.181.703

9

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

138

3.722.382

ΣΥΝΟΛΟ

622.335.665

398.443.937

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η κατηγορία «Βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη»
αντιπροσωπεύει το 29% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, η κατηγορία «Τρόφιµα και ζώα
ζωντανά» το 26%, η κατηγορία «Χηµικά προϊόντα και συναφή» το 19%, η κατηγορία «Ποτά και καπνός»
το 8%, η κατηγορία «Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών» το 8%, η κατηγορία «∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη»
το 3%, η κατηγορία «Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά» το 3%, η κατηγορία «Πρώτες ύλες µη εδώδιµες» το
1,5%, η κατηγορία «Είδη και συναλλαγές µη ταξινοµηµένα» το 1% και η κατηγορία «Λάδια και λίπη
ζωικής ή φυτικής προέλευσης» το 0,5%.
Όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές, η κατηγορία «Τρόφιµα και ζώα ζωντανά» αντιπροσωπεύει το 25%
της συνολικής αξίας των πολωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα, η κατηγορία «Μηχανήµατα και υλικό
µεταφορών» το 19%, η κατηγορία «∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη» το 17%, η κατηγορία «Βιοµηχανικά είδη
ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη» το 16%, η κατηγορία «Χηµικά προϊόντα και συναφή» το 14,5%, η
κατηγορία «Ποτά και καπνός» το 7%, η κατηγορία «Πρώτες ύλες µη εδώδιµες» το 1%, η κατηγορία
«Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά» το 0,3% και η κατηγορία «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» το
0,2%.
Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα (υπέρ της Ελλάδος) παρατηρούνται στις κατηγορίες «Βιοµηχανικά είδη
ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη» (16 εκ.) και «Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά» (€ 9,9 εκ.). Τα
µεγαλύτερα ελλείµµατα σε βάρος της Χώρας µας καταγράφονται στις κατηγορίες «∆ιάφορα βιοµηχανικά
είδη» (€ 94 εκ.), «Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών» (€ 84 εκ.) και «Τρόφιµα και ζώα ζωντανά» (€ 51 εκ.).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο ενδιαφέροντες τετραψήφιοι κωδικοί της Συνδυασµένης
Ονοµατολογίας (CN 4). Στις ελληνικές εξαγωγές στην Πολωνία ξεχωρίζουν εσπεριδοειδή, καρποί και
φρούτα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, καπνά, τσιγάρα, φάρµακα και ελάσµατα, ταινίες και φύλλα από
αργίλιο. Στις πολωνικές εξαγωγές στην Ελλάδα ξεχωρίζουν κρέατα βοοειδών και πουλερικών, πούρα,
καπνά, ελαστικά αυτοκινήτων, ξυράφια, οικιακές συσκευές και µετρητές.
Εξαγωγές στην Πολωνία
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

ΑΞΙΑ (Eυρώ)
27.646.330

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)
57.530.001

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα …

9.520.547

14.393.437
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0810' Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους,

8.409.552

11.585.844

1006' Ρύζι

3.148.812

6.924.149

1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας…

2.224.711

975.186

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών,

12.658.945

15.864.035

10.948.195

2.160.484

19.832.956

1.829.746

9.883.609

18.658.588

26.563.406

1.173.249

7.379.711

21.849.464

4.768.793

1.728.091

6.326.597

2.293.386

6.268.332

1.584.350

3.064.147

1.244.750

3.566.333
3.112.189

1.383.111
1.188.009

15.945.022

22.294.890

3.850.582
4.795.725
43.886.902

658.929
1.992.858
14.276.623

17.050.044

5.664.438

4.876.589

13.285

5.048.716

4.080

λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιµα, νωπά (εκτός
από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνες, χουρµάδες, σύκα, ανανάδες,
καρποί αβοκάντο…

2401'

παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι
παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι, διατηρηµένα µε ζάχαρη…
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί.
Απορρίµµατα καπνού

2402' Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα,
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

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

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

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια).
Παρασκευάσµατα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, …

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες,
3919'

3920'

αρµοί, από πλαστικές ύλες
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες
µορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους
(εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης
3918)
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές
ύλες µη κυψελώδεις…

4106' ∆έρµατα αποτριχωµένα αιγοειδών, παρασκευασµένα (εκτός από
5603'
5608'
7305'
7411'
7604'
7606'
7607'
8517'

δέρµατα κατεργασµένα µε λάδι, δέρµατα βερνικωµένα λουστρίνια,
επιστρωµένα και δέρµατα επιµεταλλωµένα)
Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α.
∆ίχτυα µε δεµένους κόµπους, σε τόπια ή σε τεµάχια, που γίνονται
από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιµα για την
αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιµα, …
Σωλήνες, κυκλικής διατοµής και εξωτερικής διαµέτρου < 406,4 mm,
που παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή
χάλυβα (π.χ. συγκολληµένοι ή καρφωµένοι)
Σωλήνες από χαλκό
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από
ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή
επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την
ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές
(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε
φερόµενη ηλεκτρική ενέργεια

8525' Συσκευές µετάδοσης (ποµποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη
ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν
ενσωµατωµένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης.
Μαγνητοσκοπικές συσκευές
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9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη

2.042.266

30.793

µέτρηση των µετρητών αυτών

Εισαγωγές από την Πολωνία
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ (Eυρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)

0201'

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

22.455.013

6.861.682

0207'

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών
κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας
και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από πατάτες,
ντοµάτες, λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους
Brassica, µαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους
Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, ...

8.481.485

3.599.224

12.416.228

8.102.433

1701'

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς
καθαρή, σε στερεή κατάσταση

8.499.839

14.934.480

1806'

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν
κακάο

6.872.584

1.162.160

1904'

Τρόφιµα που λαµβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δηµητριακών
ή προϊόντων δηµητριακών, όπως π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες κορνφλέϊκς, καθώς και δηµητριακά (εκτός από καλαµπόκι) σε κόκκους,
ή υπό µορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων
Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α.
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα,
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

6.988.889

3.302.048

8.021.807
30.444.138

2.053.279
2.732.154

2403'

Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν
βιοµηχανοποιηθεί, καθώς και οµογενοποιηµένα ή
ανασχηµατισµένα καπνά, εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού (εκτός
από πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα
άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια ...

8.297.105

685.485

3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)
που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα,
παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς,
που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ...

8.743.615

82.050

3304'

Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα
και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του
δέρµατος (εκτός από τα φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και
τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το
µαύρισµα.
Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά

9.989.060

1.077.160

6.376.476

3.178.005

∆ιαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεµα και
παρασκευασµένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε
σε υπόθεµα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια
που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, ...
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές
ύλες µη κυψελώδεις, µη ενισχυµένα ούτε µε απανωτές στρώσεις,
ούτε όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, χωρίς υπόθεµα, µη
κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα ...

18.391.875

66.074

6.023.518

2.857.865

Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα,
καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος
Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο
καουτσούκ
Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ
Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής
µηχανής (ό. συµπ. οι ηµιτελείς λεπίδες σε ταινίες)

6.608.171

1.803.354

10.309.438

3.671.900

20.944.232
15.977.492

6.157.829
287.872

0709'

2106'
2402'

3305'
3822'

3920'

3923'
4010'
4011'
8212'
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8418'

8450'
8471'

8473'

9028'
9403'
9619'

Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και
ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό,
µηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, µε ηλεκτρικό ή
άλλο εξοπλισµό.
Μηχανές πλυσίµατος ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος
Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, αυτόµατες, και µονάδες αυτών.
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, µηχανές εγγραφής των
δεδοµένων σε υπόθεµα µε κωδικοποιηµένη µορφή και µηχανές
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, π.δ.κ.α.
Μέρη και εξαρτήµατα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά
καλύµµατα και παρόµοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις µηχανές ή συσκευές
των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α.
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη
µέτρηση των µετρητών αυτών
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική).
Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη
υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό

7.754.567

1.835.141

14.081.970
18.855.500

5.296.954
417.534

6.646.166

152.251

40.231.951

3.348.855

9.227.018

6.213.806

6.341.910

2.142.248

Αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών µας από και προς την Πολωνία περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα της παρούσας Έκθεσης (τετραψήφιοι κωδικοί συνδυασµένης ονοµατολογίας)
2.1. Εντοπισµός ελληνικών προϊόντων µε προοπτικές αύξησης εξαγωγών











Προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ και βιολογικά προϊόντα
Νωπά οπωροκηπευτικά
Φιλέτα ψαριών και άλλα ιχθυηρά
Κρασί
Τυριά
Πρώτες ύλες µαγειρικής-ζαχαροπλαστικής
∆οµικά υλικά
Είδη κουζίνας και µπάνιου (βρύσες, νεροχύτες, νιπτήρες)
Προϊόντα αλουµινίου
Καλλυντικά και φαρµακευτικά

2.2. Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών
Η προσπάθεια εξαγωγής ελληνικών προϊόντων στην πολωνική αγορά κρίνεται σκόπιµο να συνδυάζεται µε
ενέργειες προβολής (καταχωρίσεις/διαφηµίσεις σε ΜΜΕ, προωθητικές ενέργειες in-shop, εκδηλώσεις
γευσιγνωσίας κλπ.) ή/και µε συµµετοχή σε στοχευµένες εµπορικές-επιχειρηµατικές αποστολές.
Ως προς συγκεκριµένους κλάδους, στους οποίους θα µπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον για τη
δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις ξένων και εγχώριων
αναλυτών, ευνοϊκές προοπτικές διαγράφονται στους τοµείς: των τροφίµων (ιδίως των βιολογικών) και
ποτών, των ΤΠΕ (ταχεία ανάπτυξη του κλάδου), της ενέργειας (έργα υποδοµής), των σιδηροδρόµων
(επενδύσεις εκσυγχρονισµού µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση), της αεροπλοΐας, του µηχανολογικού
εξοπλισµού, των αυτοκινήτων, της χηµικής βιοµηχανίας, των κατασκευών (ανέγερση κτηρίων, οδοποιία
και περιβαλλοντικά έργα) και του ηλεκτρικού εξοπλισµού.
3. Επενδύσεις
Σύµφωνα µε προσφάτως δηµοσιευθέντα στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης ΝΒΡ, η αξία του
αποθέµατος ελληνικών επενδύσεων στην Πολωνία ανερχόταν στο τέλος του 2015 στα € 42,2 εκ., έναντι €
34,8 εκ. στο τέλος του 2014. Καθώς, όµως, οι περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στην Πολωνία έχουν
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πραγµατοποιηθεί µέσω θυγατρικών εταιρειών, υπολογίζεται ότι η πραγµατική αξία των επενδύσεων
επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων ανέρχεται στα € 400 εκ. (µε σηµαντικότερες αυτές των Coca-Cola
3E, Chipita, Μαΐλλης, Mellon και Σαράντης, που απασχολούν περίπου 2.000 εργαζοµένους).
Σύµφωνα µε στοιχεία του Γραφείου µας, στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 45 επιχειρήσεις
ελληνικών συµφερόντων. Σε αυτές συγκαταλέγονται
-

επιχειρήσεις ιδρυθείσες επισήµως µε ελληνικά κεφάλαια από τις µητρικές τους εταιρείες στην
Ελλάδα,

-

επιχειρήσεις ιδρυθείσες µε κεφάλαια εταιρειών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες αλλά ανήκουν σε
ελληνικούς οµίλους (π.χ. η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY / Ρ4 έχει ιδρυθεί από θυγατρική του
οµίλου Olympia, συµφερόντων Π. Γερµανού)

-

και ατοµικές επιχειρήσεις ιδρυθείσες από δραστηριοποιούµενους στην Πολωνία Έλληνες πολίτες.

Ως προς την κλαδική κατανοµή, από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, 5 δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της βιοµηχανίας, 3 στον τοµέα της βιοτεχνίας, 1 στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 3 στις
κατασκευές, 1 στις τηλεπικοινωνίες, 12 στις υπηρεσίες (Ναυτιλιακές, Τυχερών Παιγνίων, Πληροφορικής,
Εκπαίδευσης, Μεταφορών, Χρηµατοοικονοµικές και Νοµικές) και 21 στον τοµέα του εµπορίου (τρόφιµα,
φρούτα/λαχανικά, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, µάρµαρα, πλαστικά, καυστήρες, πόρτες
ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, βιοµηχανικά ψυγεία, φωτιστικά, βιοµηχανικές µπαταρίες).
Όπως προαναφέρθηκε, η αξία του αποθέµατος πολωνικών άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα ανήλθε στο
τέλος του 2015 στις € 600.000.
Λειτουργεί Σύνδεσµος Ελλήνων Επιχειρηµατιών Πολωνίας (www.hermes-gr.pl). Το 2016 ιδρύθηκαν
Πολωνοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Βιοµηχανίας και Ελληνοπολωνικός Σύνδεσµος Εµπορίου &
Επενδύσεων.
4. Τουρισµός
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (Έρευνα Συνόρων), στο διάστηµα
Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2016 αφίχθησαν στη Χώρα µας περίπου 735.000 επισκέπτες από την Πολωνία.
Πρόκειται για µείωση κατά 2,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Οι Πολωνοί επισκέπτες
αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των συνολικών αφίξεων µη κατοίκων από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
Υπενθυµίζεται ότι στο σύνολο του 2015 επισκέφθηκαν τη Χώρα µας 754.400 Πολωνοί, έναντι 588.700 το
2014, 385.500 το 2013 και 254.700 το 2012.
Όσον αφορά τα µεταφορικά µέσα άφιξης των Πολωνών επισκεπτών στην Ελλάδα, σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 85% αφικνούνται αεροπορικώς (µε Aegean, Ryanair, Ellinair ή πτήσεις charter) και σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% οδικώς.
Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Πολωνικών Tour Operators PZOT (σ.σ. µέσω των
ταξιδιωτικών «πακέτων» µε πτήσεις charter που διατίθενται από αυτές τις επιχειρήσεις διακινείται το
ήµισυ των Πολωνών τουριστών που µεταβαίνουν στην Ελλάδα), η Ελλάδα παρέµεινε στην πρώτη τριάδα
της κατάταξης (κρατήσεις ανά εβδοµάδα) των προτιµώµενων τουριστικών προορισµών των Πολωνών
ταξιδιωτών στο σύνολο του 2016. Περισσότερα στοιχεία για τον τοµέα του τουρισµού περιέχονται σε
σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου µας: http://agora.mfa.gr/infofiles/Τουρισµός_2016.pdf.
5. Τοµείς Συνεργασίας
Η Πολωνία αποτελεί µια δυναµικά αναπτυσσόµενη αγορά, ειδικά µετά και την ένταξή της στην Ε.Ε.. Το
µέγεθος της αγοράς της (πληθυσµός σχεδόν 39 εκ.) σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό του πληθυσµού
νεαρής ηλικίας, η διατήρηση θετικών ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης ακόµα και κατά τη διάρκεια της
κρίσης (2008 - 2014), η σταδιακή σύγκλιση του εισοδηµατικού και βιοτικού επιπέδου των Πολωνών µε τον
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µ.ό. της Ε.Ε. και ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών µε την καθοριστική συµβολή των κοινοτικών πόρων
καθιστούν την Πολωνία ελκυστική αγορά για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και την
πραγµατοποίηση επενδύσεων. Οι ίδιοι παράγοντες, σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση της χώρας,
δηµιουργούν επίσης δυνατότητες αξιοποίησής της ως βάση για την επέκταση στις γειτονικές αγορές
(Ρωσία / θύλακας Καλίνινγκραντ, χώρες της Βαλτικής, Λευκορωσία, Ουκρανία, Τσεχία, Σλοβακία).
Μεγάλες αλλοδαπές και εγχώριες εταιρείες όλων των κλάδων εγκαινίασαν και εδραίωσαν την παρουσία
τους στην πολωνική αγορά κατά την προηγούµενη δεκαετία. Παράλληλα, η χώρα αναδεικνύεται σταδιακά
σε σηµαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα των νέων τεχνολογιών.
Όσον αφορά στους τοµείς στους οποίους θα µπορούσε να ενδυναµωθεί η ελληνική παρουσία,
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τοµέας του τουρισµού, ενώ, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ελληνικών
εξαγωγών, ιδιαίτερα θετικές προοπτικές εµφανίζονται για τα προϊόντα αλουµινίου, τα νωπά φρούτα και τα
µεταποιηµένα τρόφιµα.
Πέραν αυτών, σηµειώνεται, εκ νέου, ότι η προσπάθεια εξαγωγής ελληνικών προϊόντων στην πολωνική
αγορά κρίνεται σκόπιµο να συνδυάζεται µε ενέργειες προβολής (καταχωρίσεις/διαφηµίσεις σε ΜΜΕ,
προωθητικές ενέργειες in-shop, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κλπ.) ή/και µε συµµετοχή σε στοχευµένες
εµπορικές-επιχειρηµατικές αποστολές.
Επίσης, κρίνεται σκόπιµο να παρακολουθούνται οι µεταβολές των συνηθειών/προτύπων των Πολωνών
καταναλωτών. Παραδείγµατος χάριν:


Για την πώληση ελαιολάδου – προϊόν το οποίο για τον µέσο Πολωνό καταναλωτή αποτελεί
προϊόν delicatessen – η προτιµώµενη συσκευασία είναι τα κυρίως τα 500 ml ή τα 750 ml, ενώ
συναντώνται και συσκευασίες των 250 ml.



Στην πώληση φέτας, η συσκευασία θα πρέπει να είναι αεροστεγής και µικρή της τάξης των
200-250 gr ή όπως ορισµένα προϊόντα του ανταγωνισµού σε 250 gr σε συσκευασία µε άλµη
µε έτοιµα κοµµένα µικρά τεµάχια τα οποία είναι έτοιµα να διατεθούν προς κατανάλωση.
Επίσης επισηµαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι Πολωνοί καταναλώνουν (και παράγουν)
µεγάλες ποσότητες κίτρινων τυριών (edam, gouda κλπ), δεν γνωρίζουν ακόµη τα ιδιαίτερα
εύγευστα ελληνικά κίτρινα τυριά.



Στην πώληση γιαούρτης, λόγω ισχυρής εδώ γαλακτοβιοµηχανίας, η λιανική τιµή πώλησης
πολωνικού γιαουρτιού είναι περίπου 4 φορές µικρότερη από την αντίστοιχη τιµή πώλησης
ελληνικού γιαουρτιού.



Στις πωλήσεις ψαριών, η κύρια καταναλωτική τάση συνίσταται στην προτίµηση φιλέτων
ψαριών χωρίς κόκαλα, είτε νωπών είτε κατεψυγµένων.



Στις πωλήσεις κρασιών, αν και η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι µικρή σε σχέση µε τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (καθώς στην εγχώρια κατανάλωση προηγείται η βότκα και
ακολουθεί η µπύρα), οι πωλήσεις κρασιού αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο, µε τα ελληνικά
κρασιά, παρά την αναµφισβήτητη ποιότητά τους, να καταλαµβάνουν τις τελευταίες θέσεις στις
εισαγωγές. Αυτό αποδίδεται, κυρίως, στη σηµαντικά υψηλότερη τιµή τους (το 85% της
πολωνικής αγοράς λιανικής κινείται στην τιµή των 25 Ζλότυ δηλ. περίπου 6 Ευρώ) και στην
µικρή αναγνωρισιµότητά τους σε σχέση µε ιταλικά, γαλλικά, αµερικανικά και ισπανικά
κρασιά.

Περισσότερες πληροφορίες ανά τοµέα ενδιαφέροντος περιέχονται σε ενηµερωτικά σηµειώµατα και
έρευνες αγοράς που αναρτώνται στον ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας http://agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/.
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6. Έργα - Προκηρύξεις
Προκηρύξεις διαγωνισµών δηµοσίων προµηθειών δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της αρµόδιας πολωνικής
αρχής Urzad Zamówien Publicznych www.uzp.gov.pl. Εκεί υπάρχει µηχανή αναζήτησης, που διευκολύνει
την αναζήτηση και ταξινόµηση των ανακοινώσεων. Οι σχετικές πληροφορίες είναι κατά κανόνα διαθέσιµες
στην πολωνική γλώσσα.
Οι µεγάλοι ΟΤΑ δηµοσιεύουν σχετικές προκηρύξεις στους δικούς τους ιστοτόπους, ενώ διαγωνισµοί
προµηθειών µε αξία που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία δηµοσιεύονται και στο
Συµπλήρωµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως TED (www.ted.europa.eu).
Ειδήσεις επιχειρηµατικού / οικονοµικού ενδιαφέροντος περιέχονται στα «Ενηµερωτικά ∆ελτία» του
Γραφείου µας, που δηµοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr.
7. ∆ράσεις Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας-Εκδηλώσεις-Απήχηση
Κατά το 2016, το Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας:


Απάντησε σε / διαχειρίστηκε 239 αιτήµατα επιχειρηµατικής συνεργασίας ελληνικών επιχειρήσεων
και 25 αιτήµατα πολωνικών επιχειρήσεων.



Παρενέβη σε 15 περιπτώσεις εµπορικών διαφορών.



∆ιευκόλυνε και υποστήριξε τη συνδιοργάνωση, από πολωνική αεροπορική εταιρεία και τον ΕΟΤ,
της επίσκεψης Πολωνών δηµοσιογράφων στην Αθήνα (Απρίλιος 2016).



Υποστήριξε τη συµµετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων σε ελληνοπολωνική ηµερίδα και
επιχειρηµατικές συναντήσεις µε θέµα την τεχνολογία διαστήµατος (Βαρσοβία, ∆εκέµβριος 2016).



Συνέδραµε την οργάνωση ηµερίδας προώθησης οίνου.



Υποστήριξε τη διοργάνωση, από ελληνικών συµφερόντων εταιρεία, έκθεσης τουρισµού και
τροφίµων (Βαρσοβία, ∆εκέµβριος 2016).



Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών στη Βαρσοβία (Νοέµβριος
2016), υποστήριξε τη διοργάνωση ελληνικής επιχειρηµατικής αποστολής, συνδιοργάνωσε (µε το
πολωνικό Υπουργείο Ανάπτυξης) ελληνοπολωνικό επιχειρηµατικό συνέδριο, έκλεισε B2B
συναντήσεις για τους Έλληνες εξαγωγείς και προετοίµασε συναντήσεις του ΑΝΥΠΕΞ µε
εκπροσώπους πολωνικών επιχειρήσεων που εξετάζουν το ενδεχόµενο να επενδύσουν στην
Ελλάδα.



Συνέχισε να παρέχει τακτική πληροφόρηση σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις στην πολωνική
οικονοµία (ενηµερωτικά δελτία γενικού οικονοµικού και επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, έρευνες
αγοράς και ενηµερωτικά σηµειώµατα για συγκεκριµένους κλάδους).

8. Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευµένων δράσεων προς ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής
οικονοµίας στην πολωνική αγορά
Κύριο εµπόδιο για την κατάκτηση περαιτέρω µεριδίων στην εδώ αγορά εκτιµούµε ότι αποτελεί η απουσία
εκδηλώσεων προβολής και δράσεων προώθησης, προϊόντων και υπηρεσιών.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν:
•

τον µεγάλο βαθµό αποκέντρωσης (οι δέκα µεγαλύτερες πόλεις συγκεντρώνουν πληθυσµό περίπου
6,5 εκ. κατοίκων ή 17% του συνόλου),

•

το µεγάλο ποσοστό διακύµανσης στα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης µεταξύ των 16
περιφερειών,
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•

τη µεγάλη διαφορά στα επίπεδα ανάπτυξης της πρωτεύουσας Βαρσοβίας σε σχέση µε τις
µικρότερες πόλεις,

•

το αναλογικά µεγάλο ποσοστό αλλοδαπών κατοίκων που συγκεντρώνει η πρωτεύουσα Βαρσοβία
σε σχέση µε τις υπόλοιπες πολωνικές πόλεις,

•

τις συνθήκες έντονου ανταγωνισµού που επικρατούν στην εδώ αγορά σε συγκεκριµένους κλάδους
(π.χ. τροφίµων),

•

τις συνεχείς εκδηλώσεις προβολής και υποστήριξης προϊόντων και υπηρεσιών από τις
ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα χώρες (π.χ. στα τρόφιµα Ιταλία, Ισπανία και στον τουρισµό
Τουρκία, Τυνησία),

•

το γεγονός ότι, όσον αφορά τα τρόφιµα, γερµανικά, πορτογαλικά και γαλλικά προϊόντα
υποστηρίζονται από την εδώ παρουσία γερµανικών, πορτογαλικών και γαλλικών Super Markets,

•

το γεγονός ότι οι διατροφικές συνήθειες των Πολωνών είναι διαφορετικές από αυτές των
µεσογειακών καταναλωτών,

•

τον πολύ µικρό αριθµό ελληνικών εστιατορίων, µέσω των οποίων θα µπορούσαν να διοχετευθούν
ελληνικά τρόφιµα και κρασιά (στη Βαρσοβία λειτουργούν µόλις 6 εστιατόρια, ενώ στο σύνολο της
χώρας δεν υπερβαίνουν τα 30, τη στιγµή που π.χ. στη Γερµανία λειτουργούν περισσότερα από
3000),

θεωρούµε ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων σε σταθερή και µόνιµη βάση (π.χ. συµµετοχή σε Εκθέσεις,
δηµοσιεύσεις σε ΜΜΕ, προωθητικές ενέργειες στα Super Markets, γευσιγνωσίες προϊόντων κλπ.) θα
προσέφερε σηµαντικό πλεονέκτηµα και θα ενίσχυε την αναγνωρισιµότητα των ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Ελληνικές Αρχές
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:
Τηλ. Κέντρο (0048) 226229460, Fax (0048) 226229464, www.mfa.gr/warsaw , gremb.war@mfa.gr
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων: Τηλ. (0048) 226229466, www.agora.mfa.gr ,
ecocom-warsaw@mfa.gr
2. Πολωνικές Αρχές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

www.mr.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.mos.gov.pl
http://mib.gov.pl
www.me.gov.pl
www.msport.gov.pl
www.minrol.gov.pl
www.mgm.gov.pl
www.nbp.pl
www.stat.gov.pl
www.paiz.gov.pl
www.arr.gov.pl
www.knf.gov.pl
https://uokik.gov.pl
www.ure.gov.pl
www.parp.gov.pl

3. ∆ιεθνείς Οργανισµοί / στοιχεία για Πολωνία
World Bank www.worldbank.org.pl
European Bank of Reconstruction & Development www.ebrd.com/poland.html
OECD www.oecd.org/poland
IMF www.imf.org/external/country/POL/index.htm
EIB www.eib.org/projects/regions/european-union/poland/index.htm
EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat
4. Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (KIG), Τηλ. (0048) 22 6309600, Fax (0048) 22 8274673,
www.kig.pl, E-mail: kig@kig.pl
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Τηλ. (0048) 22 5484999, Fax (0048)
22 5484998, www.pigeo.org.pl, E-mail: pigeo@pigeo.pl
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Τηλ. (0048) 22 8265536, Fax (0048) 22 8265536,
www.pit.org.pl, E-Mail: bwpit@pit.org.pl
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5. Τράπεζες
PKO BANK POLSKI
BANK PEKAO

www.pkobp.pl
www.pekao.com.pl

6. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας/Ενηµέρωσης
Polish Press Agency
Polskie Radio
The Warsaw Voice
Warsaw Business Journal

www.pap.pl
www.thenews.pl
www.warsawvoice.pl
www.wbj.pl

7. Ξενοδοχεία
HILTON
MARRIOTT
SHERATON
NOVOTEL
MDM HOTEL
MERCURE
WESTIN
REGENT
HAMPTON BY HILTON

www.warsaw.hilton.com
www.warsawmarriott.pl
www.sheraton.pl
www.novotel.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml
www.hotelmdm.com.pl
www.mercure.com/pl/hotel-3385-mercure-warszawa-centrum/room.shtml
www.westin.pl
www.regent-warsaw.com
www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-warsaw-city-centre

8. Ενδεικτικές τιµές συναλλάγµατος / ανταλλακτήρια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ www.nbp.pl/homen.aspx?f=/kursy/ratesa.html
DIME KANTOR
www.dime.com.pl
KANTOR WYMIANY www.kantor-wiek.pl
BILION KANTOR
http://bilion.com.pl
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2016
Παρατίθενται ακολούθως αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών της Ελλάδος από και προς την
Πολωνία (τετραψήφιοι κωδικοί συνδυασµένης ονοµατολογίας):

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Κωδ. Περιγραφή
Σ.Ο.
(CN4)
0201'
0202'
0203'

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0208'

Κρέας και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων κουνελιών, λαγών, περιστεριών και άλλων ζώων, νωπά,
διατηρηµένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα (εκτός από βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, άλογα,
γαϊδούρια, µουλάρια και από κατοικίδια πουλερικά κοτόπουλα,

0301'
0302'
0303'

Ψάρια ζωντανά
Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης
0304)
Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)

0304'

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

0305'

Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη. Ψάρια, κατάλληλα
για τη διατροφή του ανθρώπου, καπνιστά, έστω και ψηµένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσµατος.
Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβ

0306'

Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά,
νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, και µαλακόστρακα
µε το όστρακό τους, βρασµένα σε νερό ή ατµό. Αλεύρια, σκόν

0307'

Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά,
διατηρηµένα σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, και άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια, εκτός των µαλακοστράκων και των µαλακίων. Αλεύρια, σ

0401'

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα
γλυκαντικά
Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών
Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν
υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή αρωµατισµένα, έστω και µε προσθήκη
ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου
Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

0402'
0403'
0406'
0408'
0409'
0410'
0508'
0511'

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

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή στον ατµό,
µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Μέλι φυσικό
Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.
Κοράλλι και παρόµοιες ύλες, κοχύλια και όστρακα µαλακίων, µαλακοστράκων ή εχινοδέρµων, έστω και
αλεσµένα ή απορρίµµατα αυτών, καθώς και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασµένα (εκτός
από παρόµοια προϊόντα που έχουν υποστεί περαιτέρω κατεργασ
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του
ανθρώπου

0701'

Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαµβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, µοσχεύµατα, µπόλια και λευκό
(φύτρα) µανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεµµύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά,
καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες κιχωρίου)
Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

0702'

Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

0602'

Αξία (€) Ποσότητα
(Κιλά)
6.005
29.423
3.003

2.757
8.101
537

20.407

5.881

19.250
509.529

550
99.889

38.351

21.106

2.146.668

407.415

1.057

142

295

36

124.521

26.735

10.159

2.332

117

241

99.626

53.735

2.768.248

638.528

108.833

27.975

248.325
71.560
32

67.559
24.192
6

104.956

1.402
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30

2.970.322

8.237.144

144.633

144.874
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0703'

Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη

3.828

22.625

0704'

Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους
Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

7.186

8.498

10.954
57.568

25.040
273.326

2.367.359
14
101.853

2.074.261
8
60.638

646.691
423.630

1.706.920
220.551

91.131

13.456

69.645
2.856

35.850
8.400

17.631

9.000

336.661

61.023

303.484

142.127

27.646.330
3.384.467
2.693.748

57.530.001
4.277.994
11.421.820

130.051
9.520.547

182.089
14.393.437

8.409.552

11.585.844

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρηµένα, π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση

2.777.189

2.153.212

56.289

15.217

0813'

Βερίκοκα, δαµάσκηνα, µήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και
φρούτα βρώσιµα, αποξεραµένα, καθώς και µείγµατα βρώσιµων, αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή
καρπών µε κέλυφος (εκτός από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνε

552.691

885.349

0901'

Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που
περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του µείγµατος
Τσάι, έστω και αρωµατισµένο

6.610

939

7.115
281

161
25

65
534
699

1
200
458

4.539

699

963.600
3.148.812

4.400.000
6.924.149

0705'
0706'
0707'
0708'
0709'

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες
βρώσιµες ρίζες, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντοµάτες, λαχανικά του γένους Allium,
προϊόντα του γένους Brassica, µαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα,
γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκου

0710'
0711'

Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα

0712'

Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασµένα
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα

0713'
0714'
0801'
0802'
0804'
0805'
0806'
0807'
0808'
0809'
0810'
0811'
0812'

0902'
0904'
0905'
0906'
0909'
0910'
1001'
1006'

Λαχανικά, διατηρηµένα προσωρινά, π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους,
αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρί

Ρίζες µανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και
παρόµοιες ρίζες και κόνδυλοι µε υψηλή περιεκτικότητα σε άµυλο ή ινουλίνη, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα έστω και κοµµένα σε τεµάχ
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το
κέλυφός τους ή τη φλούδα τους
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια
κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών)
Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή
ξερά
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά
Σταφύλια, νωπά ή ξερά
Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαµάσκηνα και
αγριοδαµάσκηνα, νωπά
Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα
βρώσιµα, νωπά (εκτός από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνες, χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο,
γκουάβες, καρποί µάγγο, µαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ

Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή
θρυµµατισµένα ή σε σκόνη
Βανίλια
Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου
Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου,
αγριοκύµινου (κάρου), καθώς και κέδρου (αρκεύθου)
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυµάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα µπαχαρικά (εκτός από πιπέρι
του είδους piper, πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, βανίλια, κανέλα, άνθη
κανελόδενδρου, γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι), µοσχοκά
Σιτάρι και σµιγάδι
Ρύζι
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1101'
1202'
1207'

Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού
Αράπικα φυστίκια, όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα
Σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα (εκτός από βρώσιµους καρπούς µε κέλυφος, ελιές,
κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρµατα λιναριού, σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης
και σπέρµατα ηλιοτρόπιου)

1208'
1209'

Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα)

1211'

Φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρωµατοποιϊα, την
ιατρική ή για χρήσεις εντοµοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα,
σπασµένα ή σε σκόνη

1301'

Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες

1302'

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και
πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα
Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α.
Λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα, αλλά
χηµικώς µη µετασχηµατισµένα
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή
φυσικών µέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά
χηµικώς µη µετασχηµατισµένα

1.857
14.192
336.389

4.288
8.000
178.476

1.783.877
2.416

719.044
8

212

23

20.960

300

4.938

118

413
104

59
1

1.226.740

256.859

Λάδια και τα κλάσµατά τους, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές και µε µεθόδους άλλες από αυτές
που αναφέρονται στην κλάση 1509, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα, στα
οποία περιλαµβάνονται και µείγµατα από αυτά τα λάδια και
Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη
µετασχηµατισµένα

264.573

64.813

38
29

48
20

1515'

Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba, και τα κλάσµατά τους, σταθερά,έστω
και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα (εκτός από σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, ελαιόλαδο,
φοινικέλαιο και λάδι ηλιοτρόπιου, κνήκου, βαµβακι

89.431

18.303

1516'

Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα,
διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα (µε ισοµέρεια λιπαρών οξέων), έστω και
εξευγενισµένα (εκτός από αλλιώς παρασκευασµένα λίπη και λάδιακ

5.276

760

1518'

Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή
ψηµένα), οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς
χηµικώς τροποποιηµένα, µείγµατα και παρασκευάσµατα µη β
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33

1521'

Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή
χρωµατισµένα (εκτός από τα τριγλυκερίδια)
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία
περιλαµβάνονται και παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα,
σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος)

66.107

10.000

21.676

5.076

25.895

4.366

219.592

34.297

5.948
78.409
570

762
144.176
100

1.634.476
4.584
615.040
518.279

414.223
2.250
168.927
337.108

1.388.964

1.838.040

1404'
1504'
1509'
1510'
1511'
1512'

1601'
1602'
1604'
1605'
1701'
1702'
1704'
1805'
1806'
1901'
1902'

Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό καλαµπόκι, καφέ, τσάϊ, µατέ και
µπαχαρικά, δηµητριακά, σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, καθώς και εκτός από σπόρους και καρπούς των
ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρωµατοποι α,τ

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού
Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση
Ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς
καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών,
υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα
Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο
Εκχυλίσµατα βύνης, καθώς και παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε είδους ή
εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος
υπολογιζόµενο µε βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α. παρασκ
Ζυµαρικά εν γένει έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα µε κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και
αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο
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1904'
1905'
2001'
2002'
2003'
2004'
2005'
2006'
2007'
2008'
2009'
2101'
2102'
2103'
2104'
2105'
2106'
2201'
2202'
2203'
2204'
2207'
2208'
2209'
2309'
2401'
2402'
2403'
2501'
2505'
2506'

Τρόφιµα που λαµβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δηµητριακών ή προϊόντων δηµητριακών, όπως π.χ.
καλαµπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς και δηµητριακά (εκτός από καλαµπόκι) σε κόκκους, ή υπό µορφή
νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρ
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου, όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ
Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη
και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες)
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε
ζάχαρη και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες)
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε
στιλπνή ή κρυσταλλική εµφάνιση
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από
βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε
ξίδι, διατηρηµένα µε ζάχαρη, χωρίς όµως να έχουν εισαχ
Χυµοί φρούτων, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχουν
υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάϊ ή το µατέ. Ρίζες κιχωρίου φρυγµένες και άλλα φρυγµένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµ
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της
ζύµης, παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως
φάρµακα)
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι
από σινάπι, έστω και παρασκευασµένο, και µουστάρδα
Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς. Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Είδη διατροφής µε µορφή
παρασκευασµάτων που αποτελούνται από ένα τέλεια οµογενοποιηµένο µείγµα από περισσότερες βασικές
ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασµένα γι
Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α.
Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα. Πάγος και χιόνι
Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους χυµούς φρούτων ή λαχανικών
και το γάλα)
Μπίρα από βύνη
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα εµπλουτισµένα µε αλκοόλη κρασιά.
Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί µερική ζύµωση και που έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol
ή που έχει πρόσθετο αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol. Αιθυλική αλκοόλη και
αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol αποστάγµατα, ηδύποτα (λικέρ)
και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσµατα των τύπων που
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών)
Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ
Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή
υποκατάστατα του καπνού
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιοµηχανοποιηθεί, καθώς και οµογενοποιηµένα ή
ανασχηµατισµένα καπνά, εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού (εκτός από πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται
και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια κ
Αλάτι, στο οποίο περιλαµβάνεται το επιτραπέζιο και το µετουσιωµένο αλάτι, και χλωριούχο νάτριο καθαρό,
έστω και σε υδατικό διάλυµα ή µε προσθήκη αντισυσσωµατικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή
ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό
Άµµος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωµατισµένη (εκτός από χρυσούχο και πλατινούχο άµµο, άµµο
ζιρκονίου, ρουτιλίου και ιλµενίτη, άµµο µονασίτη, άµµο µε πίσσα ή µε άσφαλτο)
Χαλαζίας (εκτός από άµµο χαλαζιακή). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασµένοι ή απλά κοµµένοι, µε
πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου
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Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιµανίτης, έστω και πυρωµένοι. Μουλλίτης. Χώµατα που παίρνονται
ύστερα από άλεσµα των θραυσµάτων των ψηµένων πυρίµαχων πλίνθων ή των ψηµένων µειγµάτων αργίλου
και άλλων πυρίµαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται απ
Κιµωλία
Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασµένος ή απλά κοµµένος, µε πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή
πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Σκόνες και απορρίµµατα σχιστόλιθου
Μάρµαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκηµα ή χτίσιµο, φαινοµενικής
πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασµένα ή απλά κοµµένα, µε πριόνι ή άλλο
τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ήο
Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαµµίτης και άλλες πέτρες για πελέκηµα ή χτίσιµο, έστω και χοντρικά
κατεργασµένα ή απλά κοµµένα, µε πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή
ορθογωνίου (εκτός από αυτά µε µορφή κόκκων, θραυσµάτων κα
Χαλίκια, αµµοχάλικα, πέτρες χοντροθρυµµατισµένες, των τύπων που χρησιµοποιούνται συνήθως στην
παρασκευή σκυροκονιάµατος ή για το στρώσιµο των δρόµων, των σιδηροδροµικών γραµµών ή άλλες
ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερµικά επ
Ανθρακικό µαγνήσιο φυσικό µαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε µε τήξη µε ηλεκτρισµό. Μαγνησία
πυρωµένη αδρανής φρυγµένη, έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν
πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του µαγνησίου έστω και κα
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασµένος ή απλά κοµµένος, µε πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους
ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης
Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α.
Σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι τέφρες από φύκια (εκτός από σκουριές, στις οποίες
περιλαµβάνονται και αυτές µε µορφή σπυρωτής σκόνης, που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου ή
χάλυβα, καθώς και εκτός από τέφρες και υπολείµµ
Τύρφη, στην οποία περιλαµβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και συσσωµατωµένη
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσµατα
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου µικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από
τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόµοια προϊόντα που παίρνονται µε σύνθεση ή άλλες µεθόδους, έστω και
χρωµατισµένα
Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs και άλλα µείγµατα ασφαλτικά µε βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την
πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειµµα αυτής
Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες µορφές άνθρακα, π.δ.κ.α.
Οξέα, ανόργανα και ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των µη µεταλλικών στοιχείων (εκτός από χλωριούχο
υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ, χλωριοθειικό οξύ, θειικό οξύ, θειικό οξύ ατµίζον, νιτρικό οξύ, νιτροθειικά οξέα,
διφωσφορικό πεντοξείδιο, φωσφορικό οξύ, πολυφ
Κορούνδιο τεχνητό, χηµικά καθορισµένο ή µη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αµµωνίου του εµπορίου που περιέχει
καρβαµιδικό του αµµωνίου
Άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (εκτός από των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών, καθώς
και εκτός από αζωτίδια)
Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους.
Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα µη κορεσµένα και οξέα µονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα
παράγωγά τους
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συµπληρωµατικές οξυγονούχες οµάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια, υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Εστέρες των ανοργάνων οξέων και τα άλατά τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή
νιτροδωµένα παράγωγά τους (εκτός από τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου)
Ενώσεις µε αµινική οµάδα
Ενώσεις µε καρβοξυαµιδική οµάδα. Ενώσεις µε αµιδική οµάδα του ανθρακικού οξέος
Ενώσεις µε άλλες αζωτούχες οµάδες (εκτός από ενώσεις µε αµινική οµάδα, αµινοενώσεις µε οξυγονούχες
οµάδες, άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αµµωνίου, λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαµινολιπίδια,
ενώσεις µε καρβοξυαµιδική οµάδα, µε οµάδα του ανθρακικ
Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου
Προβιταµίνες και βιταµίνες, φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα
φυσικά συµπυκνώµατα, καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούνται κυρίως σαν βιταµίνες,
αναµειγµένα ή µη µεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύµ
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Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγµένα µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους
και άλλα παράγωγα
Αµιγείς οργανικές ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α.
Αίµα ανθρώπου. Αίµα ζώων παρασκευασµένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις.
Αντιοροί και άλλα κλάσµατα του αίµατος και τροποποιηµένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε λαµβάνονται µέσω
βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εµβόλια,
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα
αναµειγµένα µεταξύ τους, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν
παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασµένα για τη
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα
αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανικ
Βαµβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσµοι, τσιρότα, σιναπισµοί, εµποτισµένα ή καλυµµένα µε
ουσίες φαρµακευτικές ή συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς,
οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς
Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισµένης χηµικής σύστασης. Παρασκευάσµατα των
τύπων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται να µπουν σαν συστατικά
στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων µε βάση συνθετικ
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονοµάζονται αλλού. Παρασκευάσµατα των τύπων που
χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται να µπουν σαν συστατικά στην
παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων µε βάση ανόργανες ή ορυκτές
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή,
διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε µη υδατώδες µέσο. ∆ιαλύµατα µέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες,
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, µε αναλο
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή,
διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε υδατώδες µέσο
Ξηραντικά παρασκευασµένα
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαµβάνονται και οι µεταλλικές σκόνες και νιφάδες, διασκορπισµένα σε
µη υδατώδες µέσο, µε µορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
χρωµάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήµανση µε σίδηρο τ
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο
χρωµάτισµα. Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική
Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε
στερεές µορφές
Αιθέρια έλαια, αποτερπενωµένα ή µη, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε την ονοµασία πηγµένα ή
απόλυτα. Ρητινοειδή. Εκχυλισµένες ελαιορητίνες. Συµπυκνώµατα αιθερίων ελαίων σε λίπη, µη πτητικά
έλαια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαµβάνονται µε εµφύσ
Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύµατα, µε βάση
µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στη
βιοµηχανία. Άλλα παρασκευάσµατα που βασίζονται σε ευώδεις ο
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς
και εκτός από λοσιόν για τα µαλλιά)
Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή
τη φροντίδα του δέρµατος (εκτός από τα φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά
παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα. Παρασ
Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά
Παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών, στα οποία περιλαµβάνονται και οι σκόνες
και κρέµες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήµατα που χρησιµοποιούνται για τον
καθαρισµό των µεσοδοντίων διαστηµάτων (οδοντικά ν
Παρασκευάσµατα για πριν το ξύρισµα, για το ξύρισµα και για µετά το ξύρισµα, αποσµητικά σώµατος,
παρασκευάσµατα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού
παρασκευασµένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσµατα, που δεν κατονοµάζοντ
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσµατα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που
χρησιµοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήµα στρογγυλού ψωµιού σε τεµάχια ή είδη έκτυπα,
έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήµατα και µη
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσµατα που ενεργούν πάνω στην
επιφανειακή τάση, παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες), στα οποία περιλαµβάνονται και τα βοηθητικά
παρασκευάσµατα για το πλύσιµο, και παρασκευάσµατα καθ
Παρασκευάσµατα λιπαντικά στα οποία περιλαµβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσµατα για την
απελευθέρωση του παξιµαδιού της βίδας, παρασκευάσµατα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα
παρασκευάσµατα για το ξεκαλούπωµα, µε βάση τα λιπαντικά καιπαρ
Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα

9.124

1.009

1.088

1

16

1

2.037.967

16.353

26.563.406

1.173.249

509.238

6.708

33.650
2.714.296

135
1.651.496

47.291

26.360

279.871

90.711

359.538

195.671

6.299
3.015

2.383
335

52.851

22.079

375.477

4.398

261

2

258.619

29.903

2.678.585

344.720

2.679.760

503.844

315.901
14.375

52.248
5.188

2.325.906

563.748

2.545.738

1.622.912

7.379.711

21.849.464

1.617

434

2.200

180
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3405'
3406'
3501'
3504'
3506'
3701'
3707'
3802'
3806'
3808'
3809'
3814'
3815'
3816'
3822'
3824'
3901'
3902'
3903'
3905'
3906'
3907'
3909'
3910'
3912'
3915'
3917'
3918'
3919'
3920'
3921'

Στιλβώµατα και κρέµες για παπούτσια, για πατώµατα και έπιπλα, στιλβώµατα για αµαξώµατα, γυαλί ή
µέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισµού και παρόµοια παρασκευάσµατα έστω και µε µορφή χαρτιού,
βάτας, πιληµάτων µη υφασµένων υφασµάτων, αφρώδους πλαστικού,
Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη

48.079

22.477

7.580

345

Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες που είναι
συσκευασµένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg)
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α. Σκόνη δέρµατος,
κατεργασµένη ή µη µε χρώµιο
Κόλλες και άλλα παρασκευασµένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους που προορίζονται για να
χρησιµοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους
<= 1 kg

34.746

9.450

64

6

1.006

168

341.025

11.766

23.808

500

20.318

73.430

129.353

61.850

1.776.363

149.874

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα
προϊόντα και παρασκευάσµατα, π.χ. είδη για κολλάρισµα παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιµοποιούνται στηνκ
∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα για την αφαίρεση των χρωµάτων
επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν)

75.807

6.097

1.282

1.048

Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσµατα, π.δ.κ.α. (εκτός από
παρασκευάσµατα µε την ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού)
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε
βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα)
∆ιαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεµα και παρασκευασµένα διαγνωστικά ή
εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεµα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που
προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ
Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των
χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα
φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείµµ
Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές

550

50

571

2.200

28.883

81

190.859

83.636

943.593
171.101
921.250
2.859

600.810
164.721
710.240
832

1.014
1.007.642

142
607.161

125.007
37.251
6.850
43.774
4.768.793
6.364

44.281
4.081
1.300
141.078
1.728.091
671

6.326.597

2.293.386

6.268.332

1.584.350

50.567

18.699

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
(παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες
στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιηµένες, π
Παρασκευάσµατα χηµικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός από βερνίκια, κόλλες, συγκολλητικά
και παρόµοια παρασκευάσµατα). Προϊόντα µη αναµειγµένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισµένες
ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασµένα γιατ
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους
οποίους περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια
κολοφωνίου. Γόµες λιωµένες
Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθµιστικά της
ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή
συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα ή µε µορφ

Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές
Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές
Πολυµερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές µορφές. Άλλα πολυµερή του
βινυλίου σε αρχικές µορφές
Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνεςαλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές
Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές
Σιλικόνες σε αρχικές µορφές
Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές
Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες
Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή µε µορφές πλακιδίων ή
πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους >= 45 cm, που
αποτελούνται από µία στρώση από πλαστική ύλη κολληµένη κατάµ
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες µορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες,
έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918)
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες µη κυψελώδεις, µη ενισχυµένα ούτε µε
απανωτές στρώσεις, ούτε όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, χωρίς υπόθεµα, µη κατεργασµένα ή
κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις,
µε υπόθεµα ή όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή
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κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα τε

3922'

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, µπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσµατα και τα καλύµµατά
τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόµοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες

3923'

Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις
κλεισίµατος, από πλαστικές ύλες
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονοµίας, είδη υγιεινής και καλλωπισµού, από πλαστικές ύλες
(εκτός από µπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, µπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσµατα και τα
καλύµµατά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π
Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α.
Καουτσούκ φυσικό, µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόµες, σε αρχικές µορφές
ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες,
φύλλα ή ταινίες. Μείγµατα φυσικού καουτσούκ, µπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων
φυσικών γοµών µε συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ
Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής, από καουτσούκ µη σκληρυµένο

3924'
3925'
3926'
4001'
4002'
4008'
4009'
4010'
4011'
4015'
4016'
4017'
4102'
4103'
4106'
4113'
4202'
4203'
4205'
4301'
4302'
4303'
4402'
4410'
4411'
4414'

Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ.
σύνδεσµοι, γωνίες, φλάντζες)
Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ
Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ
Ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα γάντια, από καουτσούκ µη
σκληρυµένο, για κάθε χρήση (εκτός από υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής, και τα µέρη αυτών)
Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α.
Καουτσούκ σκληρυµένο π.χ. εβονίτης σε κάθε µορφή, στο οποίο περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα και
θραύσµατα. Τεχνουργήµατα από καουτσούκ σκληρυµένο, π.δ.κ.α.
∆έρµατα ακατέργαστα προβατοειδών νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, διατηρηµένα µε ασβέστη, µε άλλα
διατηρητικά διαλύµατα ή αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε
παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω και αποτριχωµένα ή σχισµένακατ
∆έρµατα ακατέργαστα νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, διατηρηµένα µε ασβέστη, µε άλλα διατηρητικά
διαλύµατα ή αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε παρασκευασµένα µε άλλο
τρόπο, έστω και αποτριχωµένα ή σχισµένα κατά µήκος (εκτ
∆έρµατα αποτριχωµένα αιγοειδών, παρασκευασµένα (εκτός από δέρµατα κατεργασµένα µε λάδι, δέρµατα
βερνικωµένα λουστρίνια, επιστρωµένα και δέρµατα επιµεταλλωµένα)
∆έρµατα παρασκευασµένα µετά τη δέψη ή µετά την αποξήρανση και δέρµατα περγαµηνοειδή,
προβατοειδών, αποτριχωµένα, έστω και σχισµένα κατά µήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισµού
και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για µατογυάλια, για κυάλια, για
φωτογραφικές και για κινηµατογραφικές µηχανές, για µουσικά
Ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο (εκτός από υποδήµατα και
καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνηµίδες,
προστατευτικές µάσκες για την ξιφασκία)
Τεχνουργήµατα από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο (εκτός από είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισµού
για όλα τα ζώα, τεχνουργήµατα από δέρµα, ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης, είδη για τεχνικές χρήσεις,
µαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη της κλάσης 6
Γουνοδέρµατα ακατέργαστα στα οποία περιλαµβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κοµµάτια
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερµάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρµατα
των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103)
Γουνοδέρµατα δεψασµένα ή κατεργασµένα στα οποία περιλαµβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και
άλλα κοµµάτια, αποκόµµατα και απορρίµµατα, που δεν έχουν συναρµολογηθεί ή έχουν συναρµολογηθεί,
χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύµατα, εξαρτήµατα
Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν
ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς
και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδι
Ξυλοκάρβουνα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια, έστω και
συσσωµατωµένα (εκτός από ξυλοκάρβουνα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως φάρµακα,
ξυλοκάρβουνα αναµειγµένα µε θυµίαµα, ενεργοποιηµένα ξυλοκάρβουνα και κάρβουνο
Πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια και παρόµοιες πλάκες-διαφράγµατα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις
ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες (εκτός από πλάκεςδιαφράγµατα από ίνες, πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια σε
Πλάκες-διαφράγµατα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή άλλα
οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια, έστω και συνδυασµένες µε µία ή
περισσότερες πλάκες-διαφράγµατα από ίνες. Ξυλεία σεα
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόµοια είδη

1.612

165

877.501

256.744

696.899

148.957

87.996
374.078
84

39.060
77.022
60

2.048

1.221

25

1

4

1

8.232
414.603
140

380
57.755
2

3.168
2.948

153
615

16.936

32.230

177.579

210.821

3.064.147

1.244.750

47.686

3.570

155.097

10.992

7.187

64

13.160

156

147.936

1.043

83.192

350

142.110

371

655

170

2.050

500

774

116

442

44
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4415'
4418'
4420'
4421'
4602'
4706'
4707'
4802'
4803'
4804'
4806'
4810'
4811'
4813'
4816'
4818'
4819'
4820'
4821'
4822'
4823'
4901'
4903'
4905'
4908'
4911'
5007'
5101'
5205'

Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόµοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύµπανα
(τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες
φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο (
Τεχνουργήµατα ξυλουργικής και τεµάχια σκελετών για οικοδοµές, στα οποία περιλαµβάνονται και οι
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα shingles και shakes, από ξύλο
(εκτός από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά κό
Ξυλεία µε ενσωµατωµένες ψηφίδες και ξυλεία µε κολληµένα διακοσµητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες
για τιµαλφή και θήκες για κοσµήµατα ή χρυσαφικά και παρόµοια τεχνουργήµατα, από ξύλο. Αγαλµατάκια
και άλλα είδη στολισµού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α
Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισµένη µορφή από πλεκτικές ύλες ή
κατασκευάζονται µε τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601, και τεχνουργήµατα από φυτικούς σπόγγους (λούφα)
(εκτός από επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814. Σπάγ
Πολτοί από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωµένα απορρίµµατα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού ή
από άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες (εκτός από ξύλο)

89.385

234.771

4.939

10.934

1.966

251

94.707
2.748

5.783
185

6.086

1.245

Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από χαροβάµβακα)
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την
εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α)
Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιµοποιείται για πετσέτες χεριών, για πετσέτες και παρόµοια
χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάµβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση
7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803)
Χαρτί και χαρτόνια που λαµβάνονται µε τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof),
χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί µε την ονοµασία κρυσταλλοειδές και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί
κατεργασία µε καλάνδρα, διαφανή ή ηµιδιαφανή, σε

174.446
21.046

99.837
4.100

92.430

98.000

17.437

22.300
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1

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισµένα µε καολίνη ή µε άλλες ανόργανες ουσίες στη µία ή και στις δύο επιφάνειες,
µε ή χωρίς συνδετικά, έστω και χρωµατισµένα στην επιφάνεια, διακοσµηµένα στην επιφάνεια ή τυπωµένα,
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείω
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωµένα, επιχρισµένα, εµποτισµένα,
επιφανειακώς χρωµατισµένα, διακοσµηµένα ή τυπωµένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη
σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ
Τσιγαρόχαρτο, έστω και κοµµένο σε κατάλληλα µεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

137.546

250.258

887.271

319.253

45.144
7.662

20.315
7

139.469

28.567

1.551.919

424.458

7.761

2.048

442.059
37.100

64.499
28.782

200.686

27.480

1.510.806

195.640

21.857
239

6.136
7

191.352
11.049
15.389
90.259
43.071

4.420
1.027
338
113.220
12.808

Χαρτί αποτυπωτικό (καρµπόν), χαρτί µε την ονοµασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση
αντιγράφων ή τη µεταφορά κειµένων, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm ή σε φύλλα µε σχήµα τετράγωνο ή
ορθογώνιο, των οποίων καµµία πλευρά δεν είναι > 36 c
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόµοιο χαρτί, χαρτοβάµβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, των τύπων
που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση ή για χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm, ή
κοµµένα σε συγκεκριµένα µεγέθη ή σχήµατα. Χαρτοµάνδη
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάµβακα ή
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονοµάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι µε µορφή
σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιµοποιούνται σε
Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σηµειωµατάρια (σηµειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), σηµειωµατάριαηµερολογία (ατζέντες), συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού για υπενθυµίσεις, συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού
για επιστολές και παρόµοια τεχνουργήµατα, τετράδια, επιτρ
Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη
Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόµοια υποθέµατα από χαρτόµαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα
ή σκληρυµένα
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους
πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα µε σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καµµία πλευρά δεν είναι > 36
cm όταν είναι ξεδιπλωµένα, και τεχνουργήµατα από
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και
εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση)
Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά
Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα
τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωµένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και
υδρόγειες σφαίρες)
Χαλκοµανίες κάθε είδους
Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α.
Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι
Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι)
Νήµατα από βαµβάκι άλλα από τα νήµατα για ράψιµο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%
(εκτός από τα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση)
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Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g
Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από βαµβάκι,
σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από βαµβάκι,
σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από βαµβάκι, άλλα
από τα σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Νήµατα από λινάρι
Νήµατα από φυτικές υφαντικές ίνες και νήµατα από χαρτί (εκτός από νήµατα από λινάρι, νήµατα από γιούτα
ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλος ορισµένης κατηγορίας φυτών
της κλάσης 5303 και νήµατα από βαµβάκι)
Υφάσµατα από λινάρι
Νήµατα για ράψιµο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασµένα για τη λιανική
πώληση
Νήµατα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µονόινα συνθετικά µε < 67 decitex
(εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση)
Νήµατα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µονόινα τεχνητά µε < 67 decitex
(εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση)
Νήµατα µονόινα συνθετικά µε >= 67 decitex των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι
<= 1 mm. Λουρίδες και παρόµοιες µορφές π.χ. τεχνητό άχυρο από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων
το ορατό πλάτος είναι <= 5 mm
Υφάσµατα από νήµατα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και νήµατα µονόινα µε >=
67 decitex των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι <= 1 mm
Υφάσµατα από νήµατα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και νήµατα µονόινα µε >=
67 decitex των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι <= 1 mm
Νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη
λιανική πώληση)
Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85%
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές ίνες
µη συνεχείς, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε βαµβάκι, µε βάρος κατά τ.µ. <= 170 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές ίνες
µη συνεχείς, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε βαµβάκι, µε βάρος κατά τ.µ. > 170 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από συνθετικές ίνες
µη συνεχείς, άλλα από τα σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε βαµβάκι
Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες µε µήκος <= 5 mm χνούδι από την
επεξεργασία των υφασµάτων, κόµποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από
βάτες, εµποτισµένα ή καλυµµένα µε ουσίες φαρµακευτι
Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α.
∆ίχτυα µε δεµένους κόµπους, σε τόπια ή σε τεµάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά
και δίχτυα έτοιµα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιµα, από υφαντικές ύλες (εκτός από δίχτυα και φιλέδες
για τα µαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα για τη
Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασµένοι, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω
και έτοιµοι,στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τάπητες µε την ονοµασία κιλίµια, σουµάκ, καραµανίας και
παρόµοιοι τάπητες υφασµένοι στο χέρι
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα,
έστω και έτοιµοι
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Βελούδα και πλούσες υφασµένα και υφάσµατα από σενίλλη (εκτός των φλοκωτών υφασµάτων σπογγώδους
µορφής, των φουντωτών υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806)

4.631

128

5804'

Τούλια κάθε είδους και υφάσµατα βροχιδωτά µε κόµβους. ∆αντέλες σε τόπια (µε το µέτρο), σε ταινίες ή σε
αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια (µοτίβα) (εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 6002)

1.200

59

5806'

Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α.

27.700

1.727

5808'

Ταινιοπλέγµατα από υφαντικές ύλες, σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσµητικά από
υφαντικές ύλες, σε τόπια, χωρίς κέντηµα, άλλα από τα πλεκτά. Κόµποι σε σχήµα βελανιδιού, θύσανοι,
κόµποι σε σχήµα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (
Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια
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Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή µε απανωτές στρώσεις από
πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασµένων για επίσωτρα µε πεπιεσµένο αέρα, που λαµβάνονται από
νήµατα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαµίδια, πολυ
Ιµάντες µεταφοράς ή µετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι εµποτισµένοι, επιχρισµένοι,
επικαλυµµένοι ή συγκολληµένοι (πολύφυλλοι) µε πλαστικά ή όχι, ή ενισχυµένοι µε µέταλλο ή άλλα υλικά
(εκτός εκείνων που έχουν πάχος < 3 mm και απροσδιόρι
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59
Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα
βροχιδωτά, όλα πλεκτά
Υφάσµατα πλεκτά (εκτός των βελούδων και πλουσών - ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ
τρίχωµα, των βροχιδωτών υφασµάτων, των ετικετών, των εµβληµάτων και των παροµοίων ειδών, καθώς και
των εµποτισµένων, επιχρισµένων, επικαλυµµένων ή µε
Πλεκτά υφάσµατα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο
νήµατα ελαστοµερή ή νήµατα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής
σειρητιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 µέχρι 6004
Άλλα πλεκτά υφάσµατα
Παλτά (ό. συµπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη, πλεκτά, για
άνδρες ή αγόρια (εκτός από κουστούµια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Παλτά (ό. συµπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη, πλεκτά, για
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers, φορέµατα, φούστες, φούστεςπαντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια)
Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια µακριά (ό. συµπ. και τα παντελόνια µέχρι το γόνατο καθώς και
παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή
αγόρια (εκτός από αντιανεµικά και παρόµοια είδη
Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια
µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ)
και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες
Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια)
Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και
φανελάκια)
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια
είδη, πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια)
Κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάµες, ελαφρές ρόµπες για το
σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, φανελάκια, σ
Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των
παραγεµισµένων γιλέκων)
Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους)
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά
Ενδύµατα κατασκευασµένα από πλεκτά υφάσµατα, είτε συνδυασµένα µε καουτσούκ είτε εµποτισµένα,
επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή άλλα υλικά (εκτός των ενδυµάτων για βρέφη, καθώς και των
συµπληρωµάτων του ενδύµατος)
Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, µισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόµοια είδη (ό. συµπ. οι
κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό ύφασµα (εκτός εκείνων που προορίζονται για βρέφη)
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή
βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για µικρά παιδιά)
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων
του ενδύµατος, από πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α.
Παλτά (ό. συµπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη, για άντρες ή
αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστούµια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Παλτά (ό. συµπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστούµια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και
παντελόνια)
Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και παρόµοια
παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των
πλεκτών, καθώς και εκτός από αντιανεµικά και πα
Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια
µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ)
και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί
Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια)
Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός
από φανελάκια)

58.868

11.651

190

12

58.151
963

139
71

680

79

78.018

6.273

110.272

27.786

369.574
583

21.485
72

142

14

9.627

307

249.613

12.927

176
13.577

208
717

1.441

203

2.083

208

618.237
11.656

15.247
451

59.574
41.040
244

5.167
356
34

2.276
25.234

150
14.629

3.290

105

186

41

20.032

1.777

15.376

9.008

199.288

13.397

51.347

4.931

7.200
424.182

1.992
19.786

68

6207'
6208'
6209'
6210'
6211'
6212'
6214'
6216'
6217'
6301'
6302'
6303'

Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και
παρόµοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών)
Φανελάκια, κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάµες, ελαφρές
ρόµπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για
γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός
των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους)

2.019

2.702

870

16

2.928

89

Ενδύµατα από πίληµα ή από ύφασµα µη υφασµένο, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε
απανωτές στρώσεις, καθώς και ενδύµατα από υφάσµατα, άλλα από πλεκτά, συνδυασµένα µε καουτσούκ ή
εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα
ενδύµατα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
Στηθόδεσµοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες και παρόµοια είδη, καθώς και
µέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα υλών παντός τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συµπ. τα πλεκτά (εκτός
από ζώνες και λαστέξ εξ ολοκλήρου από καουτσούκ
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών)
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), παντός τύπου
υφαντικού υλικού (εκτός των πλεκτών ή βροχιδωτών, καθώς και εκτός από γάντια για µικρά παιδιά)
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού,
είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια είδη της κλάσης 9404)
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώµατος και κουζίνας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός
τύπου (εκτός από πανιά για τον καθαρισµό και το γυάλισµα πατωµάτων, σφουγγαρόπανα και
ξεσκονόπανα)
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων
και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα)

1.912

40

53.269

2.057

3.368

2.407

55.790
780

4.406
149

279

26

26.027

2.091

80.743

9.731

46.607

1.561

7.224

111

548.230
22.328
8

169.355
484
2

63.630

15

329

111

6304'

Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από καλύµµατα, πανικά κρεβατιού,
τραπεζιού, καθαριότητας του σώµατος και κουζίνας, παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και
εσωτερικά ρολά, υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, α

6305'
6307'
6308'

Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου

6309'
6401'

Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α.
Συνδυασµοί (σετ) που αποτελούνται από τεµάχια υφασµάτων και νήµατα, έστω και µε εξαρτήµατα, για την
κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντηµένων τραπεζοµάντηλων, πετσετών ή
παρόµοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική
Μεταχειρισµένα ενδύµατα, συµπληρώµατα του ενδύµατος, καλύµµατα, πανικά για οικιακή χρήση και είδη
επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, ό. συµπ. τα υποδήµατα και τα καλύµµατα κεφαλής
κάθε είδους, που είναι καταφανώς χρησιµοποιηµένα και π
Υποδήµατα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα και το άνω µέρος από καουτσούκ ή από πλαστική
ύλη, στα οποία το άνω µέρος δεν είναι ούτε ενωµένο µε το εξωτερικό πέλµα µε ραφή, καρφιά, βίδες,
θηλυκωτήρια ή παρόµοιες διατάξεις, ούτε φτιαγµένο από δι

6402'

Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα και το άνω µέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός
από τα αδιάβροχα υποδήµατα της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήµατα, υποδήµατα στα οποία
προσαρµόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήµατα που έχουν χα

52.150

4.205

6403'

Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρµα φυσικό ή
ανασχηµατισµένο και το άνω µέρος από δέρµα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήµατα, υποδήµατα στα
οποία προσαρµόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήµατα που έχου

60.956

5.430

6404'

Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή δέρµα φυσικό ή
ανασχηµατισµένο και το άνω µέρος από υφαντικές ύλες (εκτός των υποδηµάτων που έχουν το χαρακτήρα
παιχνιδιών)

36.752

1.764

6405'

Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω µέρος από
συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό δέρµα ή υφαντικές ύλες. Υποδήµατα που
έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο κ
Μέρη υποδηµάτων (ό. συµπ. τα άνω τµήµατα έστω και προσαρµοσµένα σε πέλµατα, αλλά όχι σε εξωτερικά
πέλµατα). Εσωτερικά κινητά πέλµατα, υποφτέρνια και παρόµοια κινητά είδη. Γκέτες και παρόµοια είδη,
καθώς και µέρη αυτών (εκτός των ειδών από αµίαντο)
Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής, πλεγµένα ή κατασκευασµένα µε τη συναρµολόγηση ταινιών από κάθε
ύλη, έστω και στολισµένα (εκτός των καλυµµάτων κεφαλής για ζώα και εκείνων που έχουν το χαρακτήρα
παιχνιδιών ή ειδών καρναβαλιού)
Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασµένα από δαντέλες, πίληµα ή άλλα
υφαντουργικά προiόντα, σε τεµάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισµένα, καθώς και φιλέδες για τα
µαλλιά του κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισµένοι (
Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α.

70.253

2.660

192

3

69

2

71.333

8.837

862

148

6406'
6504'
6505'
6506'

69

6601'
6702'
6802'

Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συµπ. οι οµπρέλες-ράβδοι, οι οµπρέλες κήπου και παρόµοια είδη
(εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό παιχνίδι, καθώς και των οµπρελών για την παραλία)
Τεχνητά άνθη, τεχνητά φυλλώµατα, τεχνητοί καρποί και µέρη αυτών, καθώς και είδη από τεχνητά άνθη,
τεχνητά φυλλώµατα και τεχνητούς καρπούς, που κατασκευάζονται µε δέσιµο, συγκόλληση, συναρµογή ή
παρόµοιες µεθόδους
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και
τεχνουργήµατα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο
σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεµα. Κόκκοι,

4.774

474

299

30

573.285

1.909.056

6803'

Σχιστόλιθος φυσικός, κατεργασµένος και τεχνουργήµατα από φυσικό ή συσσωµατωµένο σχιστόλιθο (εκτός
από κόκκους, µικρά θραύσµατα και σκόνες από σχιστόλιθο, πέτρες για µωσαiκά και παρόµοια είδη,
κοντύλια για πλάκες, έτοιµες πλάκες από σχιστόλιθο και πλά

71.781

337.344

6804'

Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόµοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, για το άλεσµα, την αφαίρεση
ινών, το κοπάνισµα, το ακόνισµα, το γυάλισµα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεµαχισµό, πέτρες
για το ακόνισµα ή το γυάλισµα µε το χέρι κα

13

1

6805'

Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρµοσµένες πάνω σε υπόθεµα από
υφαντικές ύλες, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κοµµένες, ραµµένες ή αλλιώς συναρµολογηµένες

5.054

556

6810'
6813'

Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα

314
230.258

206
92.381

18.932

47.199

78.631

232.434

6.906

14.415

198.275

44.548

38.603

5.096

2.790

379

8.118

1.593

8.949

1.385

1.856

1.400

82.478

36.641

1.728

1.490

15.120

33.600

285

45

30.582

5

42.904
179.780
1.097
493.053

1.553
7.787
248
239.778

1.185.214

1.676.415

6814'
6815'
6908'
6910'
6911'
6912'
6913'
7009'
7010'
7013'
7016'
7018'
7020'
7113'
7115'
7117'
7207'
7210'
7211'

Παρεµβύσµατα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεµάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), για φρένα,
συµπλέκτες (αµπραγιάζ) και παρόµοια όργανα, µε βάση τον αµίαντο, άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω
και συνδυασµένα µε υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ
Μαρµαρυγίας κατεργασµένος και τεχνουργήµατα από µαρµαρυγία, ό. συµπ. ο συσσωµατωµένος ή
ανασχηµατισµένος µαρµαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεµα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες (εκτός από
ηλεκτρικούς µονωτήρες, µονωτικά τεµάχια, αντιστάσεις και συµπυκν
Αντικείµενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συµπεριλαµβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη από
ίνες άνθρακα και αντικείµενα από τύρφη, π.δ.κ.α.
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραµευτικές ύλες, υαλωµένα, καθώς και
ψηφίδες, κύβοι και παρόµοια είδη για µωσαϊκά, από κεραµευτικές ύλες, υαλωµένα, έστω και πάνω σε
υπόθεµα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, µπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (µπιντέδες), λεκάνες
αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόµοια µόνιµα είδη υγιεινής, από κεραµευτικές ύλες (εκτός
από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισµού, από πορσελάνη (εκτός από
µπανιέρες, µπιντέδες, νεροχύτες και παρόµοια µόνιµα είδη υγιεινής, αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα
διακόσµησης, στάµνες, νταµιτζάνες και παρόµοια δοχ
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισµού, από κεραµευτικές ύλες άλλες
από πορσελάνη (εκτός από µπανιέρες, µπιντέδες, νεροχύτες και παρόµοια µόνιµα είδη υγιεινής,
αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, στάµνες,ν
Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α.
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς
καθρέφτες οπτικώς κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών)
Φιάλες, νταµιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, για
µεταφορές ή συσκευασίες εµπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίµων, πώµατα, επικαλύµµατα και άλλα
είδη πωµατισµού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα
Γυάλινα αντικείµενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον καλλωπισµό, το γραφείο, την
εσωτερική διακόσµηση ή παρόµοιες χρήσεις (εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη
συντήρηση τροφίµων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισµ
Κυβόλιθοι, πλάκες, πλακάκια, κεραµίδια και άλλα είδη, από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, έστω και ενισχυµένο
µε σύρµα ή παρόµοια υλικά για την οικοδοµική (εκτός από επικολλητό γυαλί και µονωτικές πλάκες από
γυαλί µε πολλαπλές επιφάνειες). Γυάλινοι κύβοι κα
Χάντρες από γυαλί, αποµιµήσεις µαργαριταριών, πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων και παρόµοια
µικροαντικείµενα από γυαλί και τεχνουργήµατα από αυτά (εκτός από αποµιµήσεις κοσµηµάτων). Γυάλινα
µάτια (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για ιατρικές προθέ
Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α.
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός
εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών)
Τεχνουργήµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα, π.δ.κ.α.
Αποµιµήσεις κοσµηµάτων
Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί
σε θερµή ή ψυχρή κατάσταση, επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο ή επενδυµένα
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί
σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση, µη επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο, ούτε επενδυµένα
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7212'

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί
σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο ή επενδυµένα

1.018.687

1.381.558

7217'
7222'
7304'

Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή
χάλυβα
Σωλήνες, κυκλικής διατοµής και εξωτερικής διαµέτρου < 406,4 mm, που παράγονται από πλατέα προϊόντα
έλασης από σίδηρο ή χάλυβα (π.χ. συγκολληµένοι ή καρφωµένοι)
> 406,4 mm,
που παράγονται από πλατέα προϊόντα έ
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή (π.χ. συγκολληµένα, καρφωτά, θηλυκωµένα ή µε απλώς
συνενωµένα άκρα), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και σωλήνες µε
κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τοµή και µε εξωτερ
Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα

14.824
3.533
90

22.975
3.533
7

15.945.022

22.294.890

2.385.924

3.190.516

6.170

1.542

Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι,
πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα
πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ
∆εξαµενές, βαρέλια, κάδοι και παρόµοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός των
συµπιεσµένων ή υγροποιηµένων αερίων), µε χωρητικότητα > 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµοτεχνικές
διατάξεις, έστω και µε εσωτερική επένδυση ή θερµοµόνωσ
∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός
τύπου (εκτός των συµπιεσµένων ή υγροποιηµένων αερίων), µε χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς µηχανικές ή
θερµοτεχνικές διατάξεις, έστω και µε εσωτερικήε
∆οχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συµπιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια (εκτός των εµπορευµατοκιβωτίων
containers που είναι ειδικά κατασκευασµένα ή προπαρασκευασµένα για µία ή περισσότερες µορφές
µεταφοράς)
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µονωµένα
προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα)
Αγκαθωτό σύρµα από σίδηρο ή χάλυβα. Στριφτά σύρµατα ή ταινίες, έστω και αγκαθωτά, των τύπων που
χρησιµοποιούνται για περιφράξεις, από σίδηρο ή χάλυβα
Αλυσίδες και µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για ρολόγια, αλυσίδες-κοσµήµατα
κλπ., αλυσίδες εκσκαφής και αλυσίδες για αλυσοπρίονο, ερπύστριες, αλυσίδες µε ξύστρες για
εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης, αλυσίδες µε λαβίδες για κλωστο φαν
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες µυτεροί, συνδετήρες κυµατοειδείς ή λοξότµητοι (εκτός των
συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και µε κεφάλι από άλλες
ύλες, εκτός εκείνων που έχουν κεφάλι από χαλκό
Βίδες, µπουλόνια, περικόχλια (παξιµάδια), καρφιά µακριά µε σπείρωµα (στριφόνια), άγκιστρα µε σπείρωµα,
καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συµπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και
παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
Ελατήρια και ελάσµατα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολογιών, ελατήρια για
στελέχη και λαβές οµπρελών, ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια, καθώς και
αποσβεστήρες κραδασµών και ελατήρια στρέψης του Τµήµατος XVII)
Θερµάστρες, λέβητες µε εστία, µαγειρεία ( έστω και εκείνα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν βοηθητικά για
την κεντρική θέρµανση), σχάρες ψησίµατος, µαγκάλια, καµινάτα υγραερίου, θερµαντήρες φαγητών και
παρόµοιες µη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ
Σώµατα καλοριφέρ για την κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, και µέρη αυτών, από
σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεµητές θερµού αέρα (ό. συµπ. οι διανεµητές που µπορούν να
λειτουργήσουν και ως διανεµητές δροσερού ή κλιµατιζόµενου αέ

381.538

368.204

76.600

3.455

2.836

1.382

6.686

1.056
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75.400
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2

16.993

23.366

22.563

4.289

278.463

140.444

9.246
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Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας και µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα: Μαλλί από σίδηρο ή
χάλυβα. Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόµοια είδη για τον καθαρισµό, τη στίλβωση και παρόµοιες
χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µπιτόνια, κ
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού και τα µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µπιτόνια, κουτιά και
παρόµοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρµακεία, ντουλάπες µε κρεµάστρες και άλλα έπιπλα του
κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας)
Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί)
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α.
Σύρµατα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για χειρουργική χρήση, κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και
άλλα είδη της κλάσης 7413, µονωµένα σύρµατα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές µουσικών οργάνων)

19.858

2.226

1.213.043

187.603
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295.565
830.978
186.793
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7305'
7306'
7307'
7308'
7309'
7310'
7311'
7312'
7313'
7315'
7317'
7318'
7320'
7321'
7322'
7323'
7324'
7325'
7326'
7407'
7408'
7411'
7412'
7415'

Σωλήνες από χαλκό
Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από χαλκό
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες παντός τύπου (εκτός τους συνδετήρες της κλάσης 8305) και παρόµοια
είδη, από χαλκό ή µε στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Βίδες, µπουλόνια, περικόχλια
(παξιµάδια), άγκιστρα µε σπείρωµα, καζανόκαρφα
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7418'

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας, υγιεινής ή ευπρεπισµού και µέρη αυτών, από χαλκό (εκτός από
τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές για θέρµανση της κλάσης 7417, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια
δοχεία της κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ

35.706

1.535

7419'
7601'
7604'
7606'
7607'

Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α.
Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη
ή παρόµοια υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της
κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ
Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες,
ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις
αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώµατα), από αργίλιο (εκτός
∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία (ό. συµπ. οι σωληνωτές θήκες και τα
σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός είδους (εκτός από συµπιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια), µε
χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµοτεχνι
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας, είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού, και µέρη αυτών, από αργίλιο
(εκτός από µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία της κλάσης 7612, είδη που έχουν χαρακτήρα εργαλείων,
κουτάλια, κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ
Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Μόλυβδος σε ακατέργαστη µορφή
Τεχνουργήµατα από µόλυβδο, π.δ.κ.α.
Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α.
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα, τσουγκράνες και αποξέστες, από κοινά
µέταλλα. Τσεκούρια, µπαλτάδες, κλαδευτήρια και παρόµοια εργαλεία για το κόψιµο ή το σχίσιµο ξύλων, από
κοινά µέταλλα. Ψαλίδια για τον τεµαχισµό πουλερικώ
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός
τύπου (ό. συµπ. τα φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες)
Λίµες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιµο), µη ιατρικές λαβίδες µε ελατήριο, ψαλίδες
για την κοπή µετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια, διατρητήρες και παρόµοια εργαλεία,
από κοινά µέταλλα
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι
κάλυκες σύσφιγξης, έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα
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Εργαλεία (ό. συµπ. οι γυαλοκόπτες µε διαµάντι), από κοινά µέταλλα, π.δ.κ.α. Καµινέτα για συγκόλληση των
µετάλλων µε κασσίτερο ή χαλκό και παρόµοια είδη. Μέγγενες, ρυθµιζόµενοι σφιγκτήρες και παρόµοια είδη,
που δεν αποτελούν εξαρτήµατα ή µέρη εργαλειο
Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για τη λιανική
πώληση

769

17

770

1.990

Εργαλεία εναλλασσόµενα για εργαλεία του χεριού, µηχανικά ή µη ή για µηχανές- εργαλεία (π.χ. για
κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωµάτων, διάτρηση,
εσωτερική εξοµάλυνση, άνοιγµα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω
Είδη µαχαιροποιίας, π.δ.κ.α. (π.χ. µηχανές κουρέµατος και ψαλιδίσµατος των µαλλιών, σχιστήρια,
σκαπτικές λεπίδες, µαχαίρια λιανίσµατος για κρεοπώλες ή την κουζίνα και χαρτοκόπτες), από κοινά
µέταλλα. Οργανα και συλλογές για την περιποίηση των χεριώνή
Σιδηρικά και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια,
αµαξώµατα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόµοια είδη. Κρεµάστρες τοίχου για ενδύµατα,
κρεµάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγµατα και
Καµπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόµοια είδη, µη ηλεκτρικά, από κοινά µέταλλα (εκτός από µουσικά
όργανα). Αλγαµατίδια και άλλα είδη διακόσµησης, από κοινά µέταλλα (εκτός από έργα τέχνης, αντικείµενα
συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες,
Κλείστρα και συναρµογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα,
κόπιτσες και παρόµοια είδη από κοινά µέταλλα, για ενδύµατα, υποδήµατα, καλύµµατα, δερµάτινα είδη ή για
την τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισµό άλλων ειδών
Πώµατα (ό. συµπ. τα πώµατα-στεφάνια, τα ελικοτοµηµένα πώµατα και τα πώµατα για τη ρύθµιση της ροής),
καψούλια επιπωµάτισης φιαλών, βιδωτά πώµατα, πλάκες πωµάτων, µολυβδοσφραγίδες και άλλα
εξαρτήµατα για τη συσκευασία, από κοινά µέταλλα
Πλάκες µε επιγραφές, πινακίδες µε ενδείξεις, πλάκες µε ονόµατα και παρόµοιες επιγραφές, αριθµοί,
γράµµατα και άλλα σήµατα, από κοινά µέταλλα, ό. συµπ. τα σήµατα της κυκλοφορίας (εκτός από τις
πινακίδες και τα σήµατα της κλάσης 9405, τυπογραφικά στοιχ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής
καύσης, π.δ.κ.α.
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης,
υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες)

3.290

34

701

61

452.430

52.751

30.514

3.082

56.930

482

1.479.582

287.367

137

7

112.299

4.937

33

1

7610'
7612'
7615'
7616'
7801'
7806'
7904'
7907'
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8202'
8203'
8204'
8205'
8206'
8207'
8214'
8302'
8306'
8308'
8309'
8310'
8409'
8412'
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8413'
8414'
8415'
8418'
8419'

Αντλίες για υγρά, έστω και µε µετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από κεραµευτικές ύλες, καθώς και
εκτός από ιατρικές αντλίες απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται επί του σώµατος ή
είναι εµφυτευµένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών µειγµάτων αερίων αντλίες γαλακτώµατος, καθώς και εκτός
από τους ανελκυστήρες και τους επιµήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν µε συµπιεσµένο αέρα),
συµπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεµιστήρες.

73.191

6.222

22.877

838

Συσκευές τεχνητού κλίµατος, που αποτελούνται από ανεµιστήρα µε κινητήρα και διατάξεις για τη µεταβολή
της θερµοκρασίας και της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συµπ. εκείνες στις οποίες ο υγροµετρικός
βαθµός δεν µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτηταα
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου
κιβωτίου και άλλο υλικό, µηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, µε ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισµό.
Αντλίες θερµότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερµαινόµενες, για την επεξεργασία υλών µε µεθόδους που
απαιτούν αλλαγή της θερµοκρασίας, όπως η θέρµανση, το ψήσιµο, το καβούρδισµα, η απόσταξη, η διύλιση,
η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισµός, το στέ

379.205

40.596

43.056

4.992

5.015

1.560

50.226

991

8421'

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συµπ. οι µηχανές στιψίµατος (εκτός εκείνων για το διαχωρισµό
ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισµα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών)

8422'

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισµό ή το στέγνωµα φιαλών ή άλλων δοχείων.
Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την πωµάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων
δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή
µεγαλύτερη. Σταθµά για ζυγαριές παντός τύπου

198.853

25.631

4.058

423

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης,
π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια
εξακοντίσεως και παρόµοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ
Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρµατοφόροι γερανοί, κυλιόµενες γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτωσης
και άλλοι γερανοί (εκτός από αυτοκίνητους γερανούς και γερανούς-αυτοκίνητα για το σιδηροδροµικό
δίκτυο). Κινητοί γερανοί εµπορευµατοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε διάταξη
χειρισµού (εκτός από τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα)

924.809

407.668

14.822

9

31.500

18.000

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,
κυλιόµενες σκάλες, ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα,
βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των
κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές για τη συγκοµιδή ή τον αλωνισµό γεωργικών προϊόντων, ό. συµπ. οι µηχανές για το
µπαλάρισµα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές µηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές µηχανές. Μηχανές για τον
καθαρισµό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ
Μηχανές αρµέγµατος και άλλες µηχανές και συσκευές γαλακτοκοµίας (εκτός από ψυκτικές συσκευές ή
εγκαταστάσεις θερµικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισµό της κρέµας του γάλακτος,
φυγόκεντρες µηχανές καθαρισµού, ηθµοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκοµία ή την κηπουρική, την πτηνοτροφία ή τη
µελισσοκοµία, ό. συµπ. οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων µε µηχανικές ή θερµοτεχνικές διατάξεις,
καθώς και οι εκκολαπτικές µηχανές και οι αναθρεπτ
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιοµηχανική
προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή τροφίµων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από µηχανές και συσκευές
για την εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών)
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συµπ. οι
µηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειοµηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465) για τη χύτευση ή τη
στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των τυπογραφικών
πλακών, τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές µε εκτόξευση
µελάνης (εκτός από πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή µεµβρανών, µηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και
άλλες εκτυπωτικές µηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος
ξη
στεγνώµατος. Μέρη των προαναφερθέντων
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιµο, το καθάρισµα, το στίψιµο, το
στέγνωµα, το σιδέρωµα, το πάτηµα (πρεσάρισµα) (ό. συµπ. οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη
βαφή, το κολλάρισµα και το φινίρισµα, την επίχριση ήτ
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των δερµάτων γενικά ή για την
κατασκευή ή επιδιόρθωση υποδηµάτων ή άλλων τεχνουργηµάτων από δέρµα γενικά (εκτός από
στεγνωτήρια, πιστόλια ψεκασµού, µηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτοµηχανέςκ
Εργαλειοµηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν µε ακτίνες λέιζερ, δέσµες φωτός ή
άλλων φωτονίων, υπερήχους, ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχηµικές µεθόδους, δέσµες ηλεκτρονίων ή ιόντων ή

949.596

167.150

1.569.236

466.060

368.068

41.640

4.524

213

4.730

950

4.649

429

1.615

35

28.370

1.969

4.371.508

66.695

2.860

1.360

95.607

7.270

259.409

5.911

93.766

1.474
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8424'
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8451'
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εκτόξευση πλάσµατος (εκτός από συσκευές καθαρισµο

8462'
8466'
8467'
8468'
8471'
8472'
8473'
8474'
8477'
8478'
8479'
8480'
8481'
8482'
8483'
8484'
8487'
8501'
8504'
8505'
8506'
8507'
8508'
8509'
8510'
8511'

Εργαλειοµηχανές (ό. συµπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη σφυρηλάτηση µε αποτύπωση σε
µήτρα ή το σφυροκόπηµα των µετάλλων. Εργαλειοµηχανές (ό.συµπ. οι πρέσες) για την κάµψη, τη
λοξοτόµηση, το ίσιωµα, το ψαλίδισµα, τη διάτρηση µε πίεση ή το ρο
Μηχανές και εξαρτήµατα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις
εργαλειοµηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465, ό. συµπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία
τεµάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτοµής αυτόµατης ελευθ
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε
αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους
Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση µε ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για απλή συγκόλληση, έστω και εάν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οξυγονοκοπή, αλλά εκτός εκείνων της κλάσης 8515. Μηχανές και
συσκευές για αυτογενή επιφανειακή σκλήρυνση
Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, αυτόµατες, και µονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις
ανάγνωσης, µηχανές εγγραφής των δεδοµένων σε υπόθεµα µε κωδικοποιηµένη µορφή και µηχανές
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή µεµβρανών, µηχανές εκτύπωσης
διευθύνσεων, αυτόµατοι διανοµείς τραπεζογραµµατίων, µηχανές διαλογής, µέτρησης ή συσκευασίας
χρηµάτων, µηχανές για το ξύσιµο µολυβιών, διατρητικές µηχανέ
Μέρη και εξαρτήµατα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύµµατα και παρόµοια είδη) που
αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις µηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως
8472, π.δ.κ.α.

434.079

81.962

3.300

300

70.522

9.990

65

1

332.846

1.129

676

54

314.933

4.411

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισµα, το διαχωρισµό, το πλύσιµο, τη σύνθλιψη, την άλεση,
την ανάµειξη ή τη µάλαξη χώµατος, µεταλλευµάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό µορφή σκόνης ή
πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συµπίεση ή
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για
την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο 84
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του καπνού, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο 84
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για µέταλλα (άλλα από
εκείνα για τη χύτευση χελωνών, πλινθωµάτων ή παροµοίων µορφών), µεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές
ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (εκτός εκείνων που
Ρυθµιστικοί κρουνοί και παρόµοιες συσκευές για άκαµπτους ή εύκαµπτους σωλήνες, ατµολέβητες,
δεξαµενές, κάδους ή παρόµοια δοχεία, ό. συµπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερµοστατικά χειριζόµενες
βαλβίδες
Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326

108.390

15.758

101.229

11.700

6.737

23

231.614

10.202

37.440

13.614

187.480

14.172

37.151
1.072

8.362
117

1.058

13

551

47

190
49.643

3
12.577

1.542

76

608.911
2.544.512

152.074
969.583

6.223
24.108
41.141

1.009
2.251
313

7

1

Άξονες µετάδοσης της κίνησης (συµπεριλαµβανοµένων και των εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων
αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύµµατα εδράνων µε ενσωµατωµένα κυλινδικά έδρανα κύλισης,
περικαλύµµατα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για µηχανές. Mηχανισµοί µετ
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων
ανόµοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά
παρεµβύσµατα
Μέρη µηχανών ή συσκευών, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και
δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, µέρη µε ηλεκτρική µόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος)
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής
αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους
Ηλεκτροµαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση). Μόνιµοι µαγνήτες και είδη που
προορίζονται να γίνουν µόνιµοι µαγνήτες µετά από µαγνητοποίηση. Πλάκες υποστήριξης, σφιγκτήρες και
παρόµοιες µόνιµα µαγνητικές ή ηλεκτροµαγνητικές διατά
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαµβανοµένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια
µορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των µεταχειρισµένων, καθώς και εκτός εκείνων από µη σκληρυµένο
ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)
Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
Ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές, κουρευτικές µηχανές, µηχανές ψαλιδίσµατος των µαλλιών και αποτριχωτικές
συσκευές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και µέρη τους
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες εσωτερικής καύσης
µε εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. µηχανές και διατάξεις µαγνητοηλεκτρικές ή
δυναµοµαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α
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Συσκευές φωτισµού και σηµατοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαµπτήρες της κλάσης 8539),
ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάµια και διατάξεις κατά του
θαµπώµατος των τζαµιών, των τύπων που χρησιµοποιούνται για αυτ
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν µε δική τους πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυναµό (εκτός από τις συσκευές φωτισµού
της κλάσης 8512)
Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές για µαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση
(µπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που
λειτουργούν µε ηλεκτρικά θερµαινόµενο αέριο, µε λέιζερ ή µε άλλες δ
Θερµαντήρες νερού και θερµοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη
θέρµανση του χώρου ή για παρόµοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερµικές συσκευές για την περιποίηση των µαλλιών
(π.χ. συσκευές στεγνώµατος, ηλεκτρικά µπιγκουτί κα
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται
οι συσκευές ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές
τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε φερόµενη ηλεκτρική ενέργει
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγµατα αυτών (εκτός των ασυρµάτων µε ενσωµατωµένο ποµπό). Μεγάφωνα,
έστω και σε προστατευτικό περίβληµα. Ακουστικά, έστω και συνδυασµένα µε µικρόφωνο (εκτός από
τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόω
Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν ενσωµατωµένο
δέκτη βιντεοφωνικών σηµάτων ή όχι (εκτός από τις µαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάµερες)
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή,
χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37)
Συσκευές µετάδοσης (ποµποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση,
είτε έχουν ενσωµατωµένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή όχι.
Τηλεοπτικές συσκευές λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές
ραδιοτηλεχειρισµού
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές
ραδιοτηλεχειρισµού
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασµένες, στο
ίδιο προστατευτικό περίβληµα, µε συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή µε ωρολογιακή συσκευή
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωµατωµένους δέκτες ραδιοφωνικών εκποµπών ή συσκευές εγγραφής
ήχου ή εικόνων ή συσκευές αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής
εικόνας από βίντεο
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκποµπής και λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία,
τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές
κάµερες), για µαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήµατα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες
ενδείξεων, συναγερµοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που
χρησιµοποιούνται για αυτοκίνητα οχήµατα και ποδήλατα ή σε δρόµ
Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις)
Κυκλώµατα τυπωµένα
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιµο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωµάτων
(π.χ. διακόπτες, ασφάλειες, απαγωγείς υπερτάσεων, αντιστάσεις στα κύµατα ηλεκτρισµού, φις και πρίζες
και κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1.000 V (εκτός απ
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιµο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωµάτων
(π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύµατα ηλεκτρισµού, φις και πρίζες, υποδοχές
λαµπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης), για τάση <
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισµού, έδρανα, ερµάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισµένες µε δύο ή
περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, όπου περιλαµβάνονται και οι βάσεις που έχουν
ενσωµατωµένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή
8537, π.δ.κ.α.
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο 85
Σύρµατα και καλώδια (ό. συµπ. τα οµοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, µονωµένα (έστω και
µονωµένα µε φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωµένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι µονωµένοι ηλεκτρικοί αγωγοί,
έστω και µε εξαρτήµατα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ
Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαµπτήρες, συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών,
ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη για ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή άλλες ενώσεις του άνθρακα, έστω
και σε ένωση µε µέταλλο
Απορρίµµατα και υπολείµµατα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές.
Εξαντληµένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά µέρη µηχανών και
συσκευών που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στοκ
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Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήµατα κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά προσώπων
(εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συµπ. τα αυτοκίνητα εµπορικής χρήσης και τα
αγωνιστικά αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης
Αµαξώµατα (ό. συµπ. οι θάλαµοι οδήγησης) για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα,
αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705
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Μέρη και εξαρτήµατα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά
οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α.

8714'

Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς
και σωµατικά αναπήρους, π.δ.κ.α.
Παιδικά αµαξάκια και µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Ρυµουλκούµενα οχήµατα, ό. συµπ. τα ηµιρυµουλκούµενα, για οχήµατα παντός τύπου, και άλλα µη
αυτοκινούµενα οχήµατα (εκτός εκείνων που προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
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Σχεδίες, πλωτές δεξαµενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σηµαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και
άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός από τα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις πλωτές διατάξεις προς
διάλυση)
Ίνες οπτικές και δέσµες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός εκείνων της κλάσης 8544 που
αποτελούνται από ίνες επενδυµένες η καθεµία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό.
συµπ. οι φακοί επαφής), πρίσµατα, καθρέπτες και άλλα στο
Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόµοια είδη (εκτός από µατογυάλια για τον έλεγχο
της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και φακούς ή σκελετούς για µατογυάλια)
∆ιατάξεις µε υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως είδη. Λέιζερ (εκτός από
διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και συσκευές οπτικής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού
στο κεφάλαιο 90
Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές
ραδιοναυσιπλοίας)
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισµού (π.χ. µηχανές σχεδίασης, παντογράφοι,
µοιρογνωµόνια, µαθηµατικά εργαλεία, λογαριθµικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα και συσκευές µέτρησης
του µήκους, για χρήση µε το χέρι (π.χ. χάρακες, µέτρα σε ται
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συµπ. οι
σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας
της όρασης, π.δ.κ.α.
Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ
Αναπνευστικές συσκευές και µάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές µάσκες χωρίς µηχανικά µέρη και
χωρίς κινητό στοιχείο φιλτραρίσµατος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή
αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία)
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συµπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες
και οι επίδεσµοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγµάτων. Προθέσεις και άλλα είδη
προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο
Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιµοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα και γάµα, έστω και για
ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συµπ. οι συσκευές ακτινογραφίας ή
ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες ακτίνων Χ και άλλες διατάξει
Πυκνόµετρα (αραιόµετρα, µετρητές οξύτητας) και παρόµοια επιπλέοντα όργανα, θερµόµετρα, πυρόµετρα,
βαρόµετρα, υγρόµετρα και ψυχρόµετρα, έστω και µε διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόµα και
συνδυασµένα µεταξύ τους
Όργανα και συσκευές για τη µέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθµης, της πίεσης ή των άλλων
µεταβλητών µεγεθών των υγρών ή των αερίων, π.χ. µετρητές παροχής, δείκτες στάθµης υγρών ή αερίων,
µανόµετρα, µετρητές θερµότητας (εκτός από όργανα και συ
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χηµικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίµετρα, διαθλασίµετρα, φασµατόµετρα
και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισµό του ιξώδους, του πορώδους,
της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παροµοίων χα
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης
Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481)
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια, ό. συµπ. τα χρονόµετρα του αυτού τύπου, µε
πλαίσιο από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων των
οποίων η βάση είναι από χάλυβα)
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια, ό. συµπ. τα χρονόµετρα του αυτού τύπου (εκτός

30.097

4.624

125.094

53

1.264
19.121

17
440

7.500

20

15.333

1.217

457

1

240.895

3.265

17.870

191

898

7

1.267

19

127.867

1.582

203

13

5.066

96

11.080

100

2.042.266
437

30.793
3

3.191
12.626

223
235

4.000

1

109.394

13.821

8715'
8716'
8907'
9001'
9003'
9004'
9013'
9014'
9017'
9018'
9019'
9020'
9021'
9022'
9025'
9026'
9027'
9028'
9031'
9032'
9033'
9101'
9102'

76

9103'
9105'
9113'
9207'
9305'
9401'
9402'
9403'
9404'

εκείνων που είναι από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα)
Ρολόγια µε µηχανισµό ρολογιού τσέπης ή χεριού (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια
ρολόγια της κλάσης 9101 ή 9102, καθώς και ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόµοια
ρολόγια της κλάσης 9104)
Ρολόγια (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια της κλάσης 9101 ή 9102, ρολόγια
µε µηχανισµό ρολογιού τσέπης ή χεριού της κλάσης 9103, καθώς και ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων
ελέγχου και παρόµοια ρολόγια της κλάσης 9104)
Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ.
εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες και ακορντεόν)
Μέρη και εξαρτήµατα για όπλα και παρόµοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α.
Καθίσµατα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη
χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν µπορούν να µετατρέπονται σε κρεβάτια και τα µέρη αυτών,
π.δ.κ.α.
Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια,
τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια µε µηχανισµό για θεραπευτήρια και οδοντιατρικές πολυθρόνες). Πολυθρόνες
κοµµωτηρίων, µε µηχανισµό περιστροφής, ανατροπή
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη
χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Σοµιέδες (εκτός από σπειρώµατα για καθίσµατα). Είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια προϊόντα (π.χ.
στρώµατα, παπλώµατα, µαξιλάρια, παραγεµισµένα χαµηλά καθίσµατα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν
ελατήρια ή που είναι παραγεµισµένα ή επενδυµένα εσωτερικά µ

1.966

52

7.045

871

4.598
626

7
4

5.216
125.669

19
11.352

7.177

37

230.942

25.595

32.899

2.250

9405'

Συσκευές φωτισµού (ό. συµπ. οι προβολείς) και τα µέρη αυτών, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού. Λάµπες-ρεκλάµες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόµοια είδη, µε
µόνιµη πηγή φωτισµού, καθώς και τα µέρη αυτών, που δεν κατονοµ

272.962

13.912

9406'
9503'

Κτίρια προκατασκευασµένα, έστω και ατελή ή µη συναρµολογηµένα ακόµα
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία µπορούν να επιβιβασθούν και µε τα
οποία µπορούν να µετακινηθούν παιδιά, αµαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν
ανθρώπους). Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα),
τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό,
π.δ.κ.α.
Συσκευές και εξοπλισµός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυµναστική, τον ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισµό και
άλλα αθλήµατα (ό. συµπ. η επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονοµάζονται ούτε
αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ
Καλάµια ψαρέµατος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεµα µε αρµίδι. Απόχες για ψάρια, δίκτυα για
πεταλούδες και παρόµοια δίκτυα. ∆ολώµατα (εκτός εκείνων της κλάσης 9208 ή 9705) και παρόµοια είδη
κυνηγιού
Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συµπ. εκείνα που αποτελούν µέρη µηχανών, συσκευών ή οχηµάτων),
µηχανικές σκούπες για χρήση µε το χέρι, χωρίς κινητήρα, σφουγγαρόπανα και ξεσκονιστήρια από φτερά.
Κεφαλές πινέλων. Βύσµατα και κύλινδροι για βάψιµο. Καθαρ
Κόσκινα (εκτός από απλά κόσκινα αποστράγγισης)
Σύνολα ειδών ταξιδιού νεσεσέρ, για την περιποίηση του σώµατος, το ράψιµο, το καθάρισµα των
υποδηµάτων ή των ενδυµάτων (εκτός από σύνολα για την περιποίηση των χεριών)
Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή
κουµπιά
Κλείστρα (φερµουάρ) και µέρη αυτών
Στυλογράφοι µε σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και µαρκαδόροι µε µύτη από πίληµα ή µε άλλες πορώδεις µύτες.
Στυλογράφοι µε πένα και παρόµοιοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχµές για αντίγραφα. Μηχανικά µολύβια.
Κονδυλοφόροι, θήκες για µολύβια και παρόµοια είδη. Μέ
Μολύβια, µολύβια αντιγραφής και χρωµατιστά µολύβια (εκτός από τα είδη της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι
γραφίτη, µύτες για µολύβια, ράβδοι από χρωµατιστή πάστα (παστέλ), κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιµωλίες
γραφής ή σχεδίασης και κιµωλίες ραφτών
Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιµο ή σχεδίαση, έστω και σε πλαίσιο

25.805
345.716

11.093
12.275

232.991

6.082

133.850

11.626

1.331

1.215

10.421

927

26.360

1.494

1.456
119

30
3

4.284

559

1.008
573

39
95

879

37

13.209

1.506

Μελανοταινίες για γραφοµηχανές και παρόµοιες µελανοταινίες, µε µελάνη ή αλλιώς κατασκευασµένες για
την αποτύπωση, έστω και τυλιγµένες σε πηνία ή κασέτες. Ταµπόν µελάνης, έστω και εµποτισµένα, µε ή
χωρίς κουτί
Χτένες για χτένισµα, χτένες για κόµµωση, πιαστράκια για τα µαλλιά και παρόµοια είδη. Φουρκέτες,
τσιµπιδάκια, ρόλοι κατσαρώµατος, µπικουτί και παρόµοια είδη (εκτός απότις ηλεκτροθερµικές συσκευές της
κλάσης 8516), και τα µέρη αυτών π.δ.κ.α.
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόµοια είδη, κινούµενες φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες

127.868

12.062

27.248

1.300

1.227

144

9504'
9505'
9506'
9507'
9603'
9604'
9605'
9606'
9607'
9608'
9609'
9610'

9612'
9615'
9618'
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(εκτός από τα ίδια τα προβαλλόµενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσµατα για τη βιτρίνα)

9619'
9701'
99SS'
99SS'

Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό
Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου µε
το χέρι (εκτός από τα τεχνικά και παρόµοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιοµηχανικά προϊόντα που είναι
ζωγραφισµένα ή διακοσµηµένα µε το χέρι). Κο
λοιπά προίόντα
λοιπά προίόντα

2.667
26.878

700
893

3.717.368
2.507

2.059.454
200

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
ανά οµάδα προϊόντων CN
I. ΖΩΝΤΑΝΑ ΖΩΑ & ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
II. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
III. ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ∆ΙΑ ΦΥΤΙΚΑ Ή ΖΩΙΚΑ
IV. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΑ
V. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
VI. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
VII. ΠΛΑΣΤΙΚΑ
VIII. ∆ΕΡΜΑΤΑ
IX. ΞΥΛΕΙΑ
X. ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
XI. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
XII. ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
XIII. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ,
ΓΥΨΟ...
XIV. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
XV. ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛ.
XVI. ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ
XVII. ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
XVIII. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ...
XIX. ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
XX. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
XΧI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ

Αξία (€) εξαγωγών 2015
4.907.818
51.996.723
1.848.585

Αξία (€) εξαγωγών 2016
6.310.365
69.023.873
1.652.369

57.067.639

63.640.692

11.800.949
46.855.681
21.252.963
5.196.044
203.702
7.705.017
11.059.428
97.678

15.007.433
53.996.407
23.150.332
3.855.030
197.666
5.503.610
12.738.977
297.969

1.117.548

1.343.376

252.352

253.266

76.140.403

97.736.931

47.683.763
3.763.128
651.962
2.743

28.871.646
2.722.958
2.760.064
5.216

1.290.021

1.626.661

68.345

26.878
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Κωδ. Περιγραφή
Σ.Ο.
(CN4)
0102'
0201'
0202'
0203'
0204'
0206'
0207'

0208'

0209'
0210'
0302'
0303'
0304'

0305'
0401'
0402'

0403'

0404'
0405'
0406'
0407'

0408'
0409'
0504'

0505'

0506'
0511'

Βοοειδή ζωντανά
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών,
µουλαριών, βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας,
χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Κρέας και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων κουνελιών, λαγών, περιστεριών και άλλων ζώων,
νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα (εκτός από βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή,
αιγοειδή, άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια και από κατοικίδια πουλερικά κοτόπουλα,
Λαρδί χωρίς κρεάτινα µέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, µη τετηγµένα ούτε
εκχυλισµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη,
αποξηραµένα ή καπνιστά
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά,
αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων
Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών
της κλάσης 0304)
Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένα
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη. Ψάρια,
κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, καπνιστά, έστω και ψηµένα πριν ή κατά τη διάρκεια
του καπνίσµατος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβ
Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή
άλλα γλυκαντικά
Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών
Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που
έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή αρωµατισµένα, έστω
και µε προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου
Ορός γάλακτος, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, π.δ.κ.α.
Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωµένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο γκί, και άλλες
λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα καθώς και γαλακτοκοµικοί πολτοί µε αλοιφώδη υφή
Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί
Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή
στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών
Μέλι φυσικό
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα
µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά
∆έρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και µέρη φτερών, έστω και
κοµµένα στα άκρα, πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισµένα, απολυµασµένα ή που έχουν
υποστεί κατεργασία µε σκοπό τη διατήρησή τους καθώς και σκόνες και απορρίµ
Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασµένα, απλά επεξεργασµένα,
επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινωµένα, καθώς και σκόνες και απορρίµµατα αυτών (εκτός από
τα κοµµένα σε σχήµατα)
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη
διατροφή του ανθρώπου

Αξία (€) Ποσότητα
(Κιλά)
3.177.477
22.455.013
7.983.752
3.267.878
32.487

1.472.684
6.861.682
2.233.852
1.156.117
9.505

255.777

207.484

8.481.485

3.599.224

40.340

48.919

707

990

590.094

295.669

11.114
141.879

2.415
86.008

1.001.774

118.243

353.562

41.638

2.241.340

5.437.347

4.666.605

4.053.220

502.488

447.441

415.692

431.920

1.173.683
4.060.605
1.476.604

457.643
1.744.922
1.366.987

442.686
1.563.813

396.490
927.500

3.240

3.000

85.733

180.519

945

1.050

636.845

693.842
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0602'
0701'
0702'
0703'
0704'
0705'
0706'
0708'

0709'
0710'

0711'
0712'
0713'

0714'
0801'
0802'
0803'
0804'
0805'
0806'
0808'
0809'

0810'
0811'

0813'
0901'
0902'
0904'

0910'
1001'
1003'
1004'
1005'

Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαµβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, µοσχεύµατα, µπόλια και
λευκό (φύτρα) µανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεµµύδια, κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώµατα γενικά, καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες κιχωρίου)
Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη
Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη
Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του
γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και
παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
Λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντοµάτες, λαχανικά του γένους
Allium, προϊόντα του γένους Brassica, µαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους
Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκου
Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα
Λαχανικά, διατηρηµένα προσωρινά, π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε
νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά
η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρί
Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι
αλλιώς παρασκευασµένα
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα
Ρίζες µανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες
και παρόµοιες ρίζες και κόνδυλοι µε υψηλή περιεκτικότητα σε άµυλο ή ινουλίνη, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα έστω και κοµµένα σε τεµάχ
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και
χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από
καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών)
Μπανάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και µπανάνες του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές
Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και
µαγγούστες, νωπά ή ξερά
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά
Σταφύλια, νωπά ή ξερά
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines,
δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά
Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και
φρούτα βρώσιµα, νωπά (εκτός από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνες, χουρµάδες, σύκα, ανανάδες,
καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί µάγγο, µαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Βερίκοκα, δαµάσκηνα, µήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και άλλοι
καρποί και φρούτα βρώσιµα, αποξεραµένα, καθώς και µείγµατα βρώσιµων, αποξεραµένων
καρπών και φρούτων ή καρπών µε κέλυφος (εκτός από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνε
Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα
του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του µείγµατος
Τσάι, έστω και αρωµατισµένο
Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή
θρυµµατισµένα ή σε σκόνη
Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυµάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα µπαχαρικά (εκτός
από πιπέρι του είδους piper, πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, βανίλια,
κανέλα, άνθη κανελόδενδρου, γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι), µοσχοκά
Σιτάρι και σµιγάδι
Κριθάρι
Βρώµη
Καλαµπόκι

2.671.653
21.679
3.225.494

1.047.152
85.150
4.568.422

48.885

102.965

81.929
149.457

94.719
161.034

46.546
55.600

167.800
28.000

12.416.228
2.827.749

8.102.433
4.338.951

180.523

230.015

740.941
591.768

958.884
314.779

40

10

5.920

3.000

5.061
95.800

3.602
117.332

10.329
31.094
270
1.575.292

5.025
76.933
382
3.683.815

205.026

149.546

256.783

305.457

1.109.624

938.492

198.208

494.401

2.497.924
2.519.934

359.784
390.326

437.018

54.425

19.903
847.149
12
7.312
53.680

5.163
4.024.685
1
8.752
151.100
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1008'
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1104'
1105'
1107'
1108'
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1205'
1206'

1207'
1208'
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1211'

1212'

1214'
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1502'
1504'

1509'

1515'

1516'

1517'

1518'
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1602'

Ρύζι
Φαγόπυρο το εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), κεχρί, κεχρί το µακρό και άλλα δηµητριακά (εκτός από
σιτάρι και σµιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι, ρύζι και σόργο σε κόκκους)
Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από δηµητριακά
Σπόροι δηµητριακών, πλατυσµένοι, σε νιφάδες, µε µερική απόξεση του περικάρπιου, µε ολική
σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους, τεµαχισµένοι ή
σπασµένοι ή αλλιώς επεξεργασµένοι, καθώς και φύτρα δηµητριακών ολόκληρα, πλατυσ
Αλεύρι, σιµιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων
(πελέτες) από πατάτες
Βύνη, έστω και καβουρντισµένη
Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη
Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα
Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, έστω και σπασµένα
Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα
Σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα (εκτός από βρώσιµους καρπούς µε κέλυφος,
ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρµατα λιναριού, σπέρµατα αγριογογγύλης ή
αγριοκράµβης και σπέρµατα ηλιοτρόπιου)
Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα)
Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό καλαµπόκι, καφέ, τσάϊ,
µατέ και µπαχαρικά, δηµητριακά, σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, καθώς και εκτός από
σπόρους και καρπούς των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρωµατοποι α,τ
Φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην
αρωµατοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις εντοµοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες, νωπά ή
ξερά, έστω και κοµµένα, σπασµένα ή σε σκόνη
Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
κατεψυγµένα ή αποξεραµένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αµύγδαλα καρπών και άλλα
φυτικά προϊόντα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι µη φρυγµένες ρίζες κιχωρίου της πο
Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές
(foin, luzerne), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών (εκτός απο στεατίνη, λάδι µε την ονοµασία saindoux,
ελαιοστεατίνη, ελαιοµαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί, ούτε
αναµειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευαστεί)
Λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση
µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα
Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba, και τα κλάσµατά τους,
σταθερά,έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα (εκτός από σογιέλαιο,
αραχιδέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο και λάδι ηλιοτρόπιου, κνήκου, βαµβακι
Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς
υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα (µε ισοµέρεια λιπαρών
οξέων), έστω και εξευγενισµένα (εκτός από αλλιώς παρασκευασµένα λίπη και λάδιακ
Μαργαρίνη και µείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή φυτικά ή από τα
βρώσιµα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών (εκτός από λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους,
µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελ
Λίπη και λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα
(βρασµένα ή ψηµένα), οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε
απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα, µείγµατα και παρασκευάσµατα µη β
Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και
εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα (εκτός από τα τριγλυκερίδια)
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα
οποία περιλαµβάνονται και παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από
λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς
κρέατος)

6.272

9.243

4.337
4.309

9.501
1.782

35.583

68.040

43.631
17.523
331.358
4.750
18.070
60

43.980
22.500
508.642
8.000
33.000
1.690

2.466
82.891

1.339
33.440

8.436

41.694

505.335

27.705

822

255

48

63

4.713

2.050

23.264

43.299

72.059

83.893

346

5

1.270

200

915.447

977.000

1.352.509

885.483

485
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44.100

28.758

757.494

275.901

1.097.426

415.417
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Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση
Ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη),
χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή
χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα
Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο
Εκχυλίσµατα βύνης, καθώς και παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα
κάθε είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία <
40% κατά βάρος υπολογιζόµενο µε βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α. παρασκ
Ζυµαρικά εν γένει έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα µε κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια,
καθώς και αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο
Τρόφιµα που λαµβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δηµητριακών ή προϊόντων δηµητριακών,
όπως π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς και δηµητριακά (εκτός από καλαµπόκι) σε
κόκκους, ή υπό µορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρ
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου,
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
µε ξίδι ή οξικό οξύ
Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα
µε ζάχαρη και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες)
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα
διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες)
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα,
µε στιλπνή ή κρυσταλλική εµφάνιση
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται
από βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι
παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι, διατηρηµένα µε ζάχαρη, χωρίς όµως να έχουν εισαχ
Χυµοί φρούτων, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν
έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών
Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε
βάση τα προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάϊ ή το µατέ. Ρίζες κιχωρίου φρυγµένες και
άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµ
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το
φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι
συσκευασµένοι ως φάρµακα)
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα,
σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασµένο, και µουστάρδα
Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς. Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα. Είδη διατροφής
µε µορφή παρασκευασµάτων που αποτελούνται από ένα τέλεια οµογενοποιηµένο µείγµα από
περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασµένα γι
Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α.
Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα. Πάγος και χιόνι
Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους χυµούς
φρούτων ή λαχανικών και το γάλα)
Μπίρα από βύνη
Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση. Μείγµατα ποτών που
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προέρχονται από ζύµωση καθώς και µείγµατα ποτών που προέρχονται από ζύµωση και µη
αλκοολούχων ποτών, π.δ.κ.α. (εκτός από µπύρα, κρασί από νωπά σταφύλια, µούστο στα
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol αποστάγµατα,
ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός από σύνθετα
αλκοολούχαπαρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών)
Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από
οξικό οξύ
Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων,
ψάρια ή καρκινοειδή (µαλακόστρακα), µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη
διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το
κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες κατεργασίες των δηµητριακών ή οσπριοειδών
Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείµµατα από το στύψιµο φρούτων και άλλες φυτικές ύλες, φυτικά
απορρίµµατα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων,
των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α.
Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από
καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιοµηχανοποιηθεί, καθώς και
οµογενοποιηµένα ή ανασχηµατισµένα καπνά, εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού (εκτός από
πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, καθώς και εκτός από
πουράκια κ
Άµµος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωµατισµένη (εκτός από χρυσούχο και πλατινούχο άµµο,
άµµο ζιρκονίου, ρουτιλίου και ιλµενίτη, άµµο µονασίτη, άµµο µε πίσσα ή µε άσφαλτο)
Κιµωλία
Τσιµέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, µε την
ονοµασία clinkers, έστω και χρωµατισµένα
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασµένος ή απλά κοµµένος, µε πριόνι ή άλλο τρόπο,
σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόµοια στερεά καύσιµα που παίρνονται από το
λιθάνθρακα
Τύρφη, στην οποία περιλαµβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και
συσσωµατωµένη
Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερµοκρασία των
πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωµατικά συστατικά υπερισχύουν
κατά βάρος από τα µη αρωµατικά συστατικά
Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα, που λαµβάνονται από πίσσα
λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).
Παρασκευάσµατα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου µικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη,
κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόµοια προϊόντα που παίρνονται µε σύνθεση ή άλλες
µεθόδους, έστω και χρωµατισµένα
Φθόριο, χλώριο, βρώµιο και ιώδιο
Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες µορφές άνθρακα, π.δ.κ.α.
Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία µη µεταλλικά
Χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ. Χλωριοθειικό οξύ
Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατµίζον
Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα
Οξέα, ανόργανα και ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των µη µεταλλικών στοιχείων (εκτός από
χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ, χλωριοθειικό οξύ, θειικό οξύ, θειικό οξύ ατµίζον, νιτρικό
οξύ, νιτροθειικά οξέα, διφωσφορικό πεντοξείδιο, φωσφορικό οξύ, πολυφ
Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα. Υδροξείδιο του καλίου καυστική ποτάσα. Υπεροξείδια του
νατρίου ή του καλίου
Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου
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Οξείδια του τιτανίου
Υδραζίνη και υδροξυλαµίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Ανόργανες βάσεις και οξείδια,
υδροξείδια και υπεροξείδια µετάλλων, π.δ.κ.α.
Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά
Νιτρώδη. Νιτρικά
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αµµωνίου του εµπορίου που
περιέχει καρβαµιδικό του αµµωνίου
Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών µετάλλων του εµπορίου
Βορικά. Υπεροξοβορικά υπερβορικά
Άλατα των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών οξέων
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ)
Άλλες ανόργανες ενώσεις
Υδρογονάνθρακες άκυκλοι
Υδρογονάνθρακες κυκλικοί
Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων
Παράγωγα σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα των υδρογονανθράκων, έστω και
αλογονωµένα
Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά
τους
Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά
τους
Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών,
υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών, καθορισµένης ή µη χηµικής σύστασης, και τα
αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα,
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και
υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα µη κορεσµένα και οξέα µονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή
νιτροδωµένα παράγωγά τους
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα
αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συµπληρωµατικές οξυγονούχες οµάδες και οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή
νιτροδωµένα παράγωγά τους
Εστέρες των ανοργάνων οξέων και τα άλατά τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή
νιτροδωµένα παράγωγά τους (εκτός από τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου)
Ενώσεις µε αµινική οµάδα
Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες
Ενώσεις µε καρβοξυαµιδική οµάδα. Ενώσεις µε αµιδική οµάδα του ανθρακικού οξέος
Ενώσεις µε καρβοξυϊµιδική οµάδα, στις οποίες περιλαµβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της,
ή µε ιµινική οµάδα
Ενώσεις µε νιτριλική οµάδα
Θειοενώσεις οργανικές
Αµιγείς οργανικές-ανόργανες ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α.
Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου
Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από ενώσεις µόνο µε
ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) οξυγόνου ή αζώτου)
Σουλφοναµίδες
Προβιταµίνες και βιταµίνες, φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση, στις οποίες περιλαµβάνονται
και τα φυσικά συµπυκνώµατα, καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούνται κυρίως σαν
βιταµίνες, αναµειγµένα ή µη µεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύµ
Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγµένα µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι
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2941'
2942'

3002'

3003'

3004'

3005'
3006'
3102'
3104'

3105'

3204'

3206'

3207'

3208'
3209'

3212'

3213'

3214'
3215'

3301'

3302'
3303'
3304'

Αντιβιοτικά
Αµιγείς οργανικές ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α.
Αίµα ανθρώπου. Αίµα ζώων παρασκευασµένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσµατα του αίµατος και τροποποιηµένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε
λαµβάνονται µέσω βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εµβόλια,
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναµειγµένα µεταξύ τους, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς
σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασµένα για τη
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς
σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανικ
Βαµβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσµοι, τσιρότα, σιναπισµοί, εµποτισµένα ή
καλυµµένα µε ουσίες φαρµακευτικές ή συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς,
χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς
Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως
3006.60.90
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή
παρόµοια σχήµατα, είτε σε συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg)
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά καλιούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή
παρόµοια σχήµατα, είτε σε συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg)
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και
κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά
ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσµατα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισµένης χηµικής σύστασης.
Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που
προορίζονται να µπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων µε βάση
συνθετικ
Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, που δεν κατονοµάζονται αλλού. Παρασκευάσµατα των
τύπων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται να µπουν σαν
συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων µε βάση ανόργανες ή ορυκτές
Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώµατα, παρασκευασµένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται,
επιχρίσµατα και επικαλύµµατα κεραµευτικής, υγρά στιλβώµατα και παρόµοια παρσκευάσµατα,
των τύπων που χρησιµοποιούνται για την κεραµευτική, τη σµάλτωση ή την υαλου
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά
πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε µη υδατώδες µέσο. ∆ιαλύµατα µέσα σε οργανικούς
πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, µε αναλο
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά
πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε υδατώδες µέσο
Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαµβάνονται και οι µεταλλικές σκόνες και νιφάδες,
διασκορπισµένα σε µη υδατώδες µέσο, µε µορφή υγρού ή πάστας των τύπων που
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή χρωµάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήµανση µε
σίδηρο τ
Χρώµατα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την
αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόµοια χρώµατα σε τροχίσκους, σωληνάρια,
δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόµοιες συσκευασίες
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που
χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που
χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική
Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα
ή σε στερεές µορφές
Αιθέρια έλαια, αποτερπενωµένα ή µη, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε την ονοµασία
πηγµένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή. Εκχυλισµένες ελαιορητίνες. Συµπυκνώµατα αιθερίων ελαίων σε
λίπη, µη πτητικά έλαια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαµβάνονται µε εµφύσ
Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολούχα
διαλύµατα, µε βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται
ως πρώτες ύλες στη βιοµηχανία. Άλλα παρασκευάσµατα που βασίζονται σε ευώδεις ο
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά
σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα µαλλιά)
Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη
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συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος (εκτός από τα φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και
τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα. Παρασ
Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά
Παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών, στα οποία περιλαµβάνονται και
οι σκόνες και κρέµες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήµατα που
χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των µεσοδοντίων διαστηµάτων (οδοντικά ν
Παρασκευάσµατα για πριν το ξύρισµα, για το ξύρισµα και για µετά το ξύρισµα, αποσµητικά
σώµατος, παρασκευάσµατα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωµατοποιίας ή
καλλωπισµού παρασκευασµένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσµατα, που δεν κατονοµάζοντ
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσµατα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
που χρησιµοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήµα στρογγυλού ψωµιού σε τεµάχια ή
είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήµατα και µη
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσµατα που ενεργούν
πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες), στα οποία
περιλαµβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσµατα για το πλύσιµο, και παρασκευάσµατα καθ
Παρασκευάσµατα λιπαντικά στα οποία περιλαµβάνονται και τα λάδια κοπής, τα
παρασκευάσµατα για την απελευθέρωση του παξιµαδιού της βίδας, παρασκευάσµατα
αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσµατα για το ξεκαλούπωµα, µε βάση τα
λιπαντικά καιπαρ
Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα
Στιλβώµατα και κρέµες για παπούτσια, για πατώµατα και έπιπλα, στιλβώµατα για αµαξώµατα,
γυαλί ή µέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισµού και παρόµοια παρασκευάσµατα έστω και µε
µορφή χαρτιού, βάτας, πιληµάτων µη υφασµένων υφασµάτων, αφρώδους πλαστικού,
Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη
Πάστες για προπλάσµατα, στις οποίες περιλαµβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη
διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις µε την ονοµασία κεριά για την οδοντοτεχνική, που
παρουσιάζονται σε συνδυασµούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακ
Καζε νες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζε νης (εκτός από εκείνες
που είναι συσκευασµένες για τη λιανική πώληση ως κόλλες, καθαρού βάρους <= 1 kg)
Αλβουµίνες (στις οποίες περιλαµβάνονται και τα συµπυκνώµατα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών
ορού γάλακτος περιεκτικότητας, κατά βάρος που µετριέται σε ξερή µάζα, > 80% πρωτε νες ορού
γάλακτος), αλβουµινικά άλατα και άλλα
Ζελατίνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα µε σχήµα
τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασµένα επιφανειακά ή χρωµατισµένα, και τα
παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωϊκής προέλευσης (εκτός από εκείν
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α. Σκόνη
δέρµατος, κατεργασµένη ή µη µε χρώµιο
∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους, π.χ. τα προζελατινοποιηµένα ή
εστεροποιηµένα άµυλα κάθε είδους. Κόλλες µε βάση τα άµυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα
τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους (εκτός από εκείνες που είναι συσκευασµένες γιατ
Κόλλες και άλλα παρασκευασµένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους που
προορίζονται για να χρησιµοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασµένα για τη
λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg
Ένζυµα. Ένζυµα παρασκευασµένα, π.δ.κ.α.
Εκρηκτικές ύλες παρασκευασµένες (εκτός από προωθητικές πυρίτιδες)
Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια, απλοί πυροκροτητές, είδη ανάφλεξης,
ηλεκτρικοί πυροκροτητές (εκτός από πυροκροτητές χειροβοµβίδων και κάλυκες, µε ή χωρίς
καψούλια)
Σπίρτα (εκτός από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604)
Σιδηροδηµήτριο και άλλα πυροφορικά κράµατα κάθε µορφής. Μεταλδεϋδη, εξαµεθυλενοτετραµίνη
και παρόµοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, µικρές ράβδους ή παρόµοιες µορφές, ως
καύσιµα. Καύσιµα µε βάση την αλκοόλη και παρόµοια παρασκευασµένα καύσι
Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιηµένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
Παρασκευάσµατα χηµικών προϊόντων για φωτογραφικές χρήσεις (εκτός από βερνίκια, κόλλες,
συγκολλητικά και παρόµοια παρασκευάσµατα). Προϊόντα µη αναµειγµένα, που προσφέρονται
είτε σε καθορισµένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασµένα γιατ
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ηµικολλοειδής. Παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη
ή άλλο άνθρακα, µε µορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάµεσων προϊόντων
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής
προέλευσης, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας
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Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και
ρυθµιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια προϊόντα που
παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα ή µε
µορφ
Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών
και άλλα προϊόντα και παρασκευάσµατα, π.χ. είδη για κολλάρισµα παρασκευασµένα και
παρασκευάσµατα σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιµοποιούνται στηνκ
Παρασκευάσµατα για την επιφανειακή αποξείδωση των µετάλλων. Συλλιπάσµατα για
συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσµατα για τη συγκόλληση ή τη
συνένωση των µετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται
α
Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του
ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασµένα
προσθετικά για ορυκτά λάδια, στα οποία περιλαµβάνεται και η βενζίνη, ή για
Παρασκευάσµατα µε την ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού. Σύνθετα προϊόντα για την
πλαστικοποίηση του καουτσούκ, ή των πλαστικών υλών, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα κατά της
οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικ
∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα για την αφαίρεση των
χρωµάτων επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν)
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσµατα, π.δ.κ.α.
(εκτός από παρασκευάσµατα µε την ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού)
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από
παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα)
Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασµένα υγρά για υδραυλικές µεταδόσεις κίνησης,
που δεν περιέχουν ή περιέχουν < 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών
Αντιψυκτικά παρασκευάσµατα και υγρά παρασκευασµένα για την αφαίρεση του πάγου (εκτός
από παρασκευασµένα προσθετικά για ορυκτά λάδια ή άλλα υγρά που χρησιµοποιούνται για
τους ίδιους σκοπούς µε τα ορυκτά λάδια)
Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, ιδιαίτερα παρασκευασµένα
∆ιαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεµα και παρασκευασµένα διαγνωστικά ή
εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε υπόθεµα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά
αντιδραστήρια που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ
Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και
παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα
που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείµµ
Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές
Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές
Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές
Πολυµερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές µορφές. Άλλα πολυµερή
του βινυλίου σε αρχικές µορφές
Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά
άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές
Πολυαµίδια σε αρχικές µορφές
Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές
Σιλικόνες σε αρχικές µορφές
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουµαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και
άλλα πολυµερή που παίρνονται µε χηµική σύνθεση, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές
Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές
Πολυµερή φυσικά, π.χ. αλγινικό οξύ, και πολυµερή φυσικά τροποποιηµένα, π.χ. σκληρυµένες
πρωτεϊνες, χηµικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ, π.δ.κ.α., σε αρχικές µορφές
Ιοντοανταλλάκτες µε βάση τα πολυµερή των κλάσεων 3901 έως 3913, σε αρχικές µορφές
Μονόκλωστα νήµατα στα οποία η µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι > 1 mm
(µονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισµένης µορφής, έστω και κατεργασµένα στην
επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασµένα, από πλαστικές ύλες
Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες
Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή µε µορφές
πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες σε κυλίνδρους πλάτους
>= 45 cm, που αποτελούνται από µία στρώση από πλαστική ύλη κολληµένη κατάµ
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Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες µορφές, αυτοκόλλητα, από
πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της
κλάσης 3918)
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες µη κυψελώδεις, µη
ενισχυµένα ούτε µε απανωτές στρώσεις, ούτε όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, χωρίς υπόθεµα,
µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές
στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη
κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα τε
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, µπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσµατα και τα
καλύµµατά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόµοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από
πλαστικές ύλες
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες
διατάξεις κλεισίµατος, από πλαστικές ύλες
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονοµίας, είδη υγιεινής και καλλωπισµού, από
πλαστικές ύλες (εκτός από µπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, µπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου
και τα καθίσµατα και τα καλύµµατά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και π
Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α.
Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές µορφές ή σε
πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγµατα φυσικού καουτσούκ, µπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle
ή ανάλογων φυσικών γοµών µε συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ
Καουτσούκ αναγεννηµένο σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
Καουτσούκ αναµειγµένο, µη βουλκανισµένο, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες
(εκτός από µείγµατα φυσικού καουτσούκ, µπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων
φυσικών γοµών µε συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται α
Ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισµένης µορφής και άλλες µορφές από µη βουλκανισµένο
καουτσούκ, έστω και αναµειγµένο, και τεχνουργήµατα από µη βουλκανισµένο καουτσούκ, έστω
και αναµειγµένο (εκτός από πλάκες, φύλλα και ταινίες, που, εκτός από µία απλή επιφ
Νήµατα και σχοινιά από βουλκανισµένο καουτσούκ (εκτός από απλά γυµνά νήµατα των οποίων
η διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι > 5 mm, καθώς και εκτός από υφαντικές ύλες
συνδυασµένες µε νήµατα από καουτσούκ π.χ. νήµατα και σχοινιά επικαλυµµένα µε υφαντι
Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής, από καουτσούκ µη σκληρυµένο
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά
τους (π.χ. σύνδεσµοι, γωνίες, φλάντζες)
Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ
Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ
Επίσωτρα αναγοµωµένα ή µεταχειρισµένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συµπαγή ή κοίλα,
πέλµατα επισώτρων µε πιεσµένο αέρα, που µπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται,
και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ
Αεροθάλαµοι από καουτσούκ
Είδη υγιεινής ή φαρµακείου (στα οποία περιλαµβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ µη
σκληρυµένο, έστω και µε µέρη από σκληρυµένο καουτσούκ, π.δ.κ.α. (εκτός από ενδύµατα και
εξαρτήµατα της ένδυσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα γάντια, για κάθε
Ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα γάντια, από
καουτσούκ µη σκληρυµένο, για κάθε χρήση (εκτός από υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής, και
τα µέρη αυτών)
Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α.
∆έρµατα ακατέργαστα προβατοειδών νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, διατηρηµένα µε
ασβέστη, µε άλλα διατηρητικά διαλύµατα ή αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι δεψασµένα ούτε
περγαµηνοειδή, ούτε παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω και αποτριχωµένα ή σχισµένακατ
∆έρµατα ακατέργαστα νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, διατηρηµένα µε ασβέστη, µε άλλα
διατηρητικά διαλύµατα ή αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε
παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω και αποτριχωµένα ή σχισµένα κατά µήκος (εκτ
∆έρµατα αποτριχωµένα βοοειδών και δέρµατα αποτριχωµένα µονόπλων, παρασκευασµένα
(εκτός από δέρµατα κατεργασµένα µε λάδι, δέρµατα βερνικωµένα λουστρίνια, επιστρωµένα και
δέρµατα επιµεταλλωµένα)
∆έρµατα αποτριχωµένα αιγοειδών, παρασκευασµένα (εκτός από δέρµατα κατεργασµένα µε λάδι,
δέρµατα βερνικωµένα λουστρίνια, επιστρωµένα και δέρµατα επιµεταλλωµένα)
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∆έρµατα αποτριχωµένα χοιροειδών, ερπετών και άλλων ζώων, παρασκευασµένα, και δέρµατα
άτριχων ή άµαλλων ζώων (εκτός από δέρµατα βοοειδών, µονόπλων, προβατοειδών, αιγοειδών,
καθώς και εκτός από δέρµατα κατεργασµένα µε λάδι, δέρµατα βερνικωµένα λουστρίν
∆έρµα ανασχηµατισµένο, µε βάση το δέρµα ή τις ίνες του δέρµατος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες,
έστω και περιτυλιγµένα. Αποκόµµατα και άλλα απορρίµµατα από δέρµατα ή από δέρµατα
παρασκευασµένα, ή από ανασχηµατισµένο δέρµα, που δεν µπορούν να χρησιµοποιη
Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισµού για όλα τα ζώα στα οποία περιλαµβάνονται και τα
ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίµωτρα, υποσάγµατα, σακίδια
για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόµοια είδη, από κάθεύλη
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη
καλλωπισµού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για µατογυάλια, για
κυάλια, για φωτογραφικές και για κινηµατογραφικές µηχανές, για µουσικά
Ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο (εκτός από
υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95,
π.χ. περικνηµίδες, προστατευτικές µάσκες για την ξιφασκία)
Τεχνουργήµατα από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο (εκτός από είδη σελοποιίας και λοιπού
εξοπλισµού για όλα τα ζώα, τεχνουργήµατα από δέρµα, ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης,
είδη για τεχνικές χρήσεις, µαστίγια κάθε είδους και άλλα είδη της κλάσης 6
Γουνοδέρµατα ακατέργαστα στα οποία περιλαµβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα
κοµµάτια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερµάτων (εκτός από τα
ακατέργαστα δέρµατα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103)
Γουνοδέρµατα δεψασµένα ή κατεργασµένα στα οποία περιλαµβάνονται και τα κεφάλια, ουρές,
πόδια και άλλα κοµµάτια, αποκόµµατα και απορρίµµατα, που δεν έχουν συναρµολογηθεί ή έχουν
συναρµολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύµατα, εξαρτήµατα
Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που
φέρουν ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και
µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδι
Γουνοδέρµατα τεχνητά (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα τεχνητά γουνοδέρµατα και
δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του
κεφαλαίου 95 π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισµού)
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, µικρά κλαδιά, δεµάτια ή µε παρόµοιες µορφές. Ξυλεία σε
πλακίδια ή σε µικρά τεµάχια. Πριονίδια, απορρίµµατα και θραύσµατα ξύλου, έστω και
συσσωµατωµένα σε µορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόµοιες µορφές
Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισµένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σοµφός ή
ορθογωνισµένη (εκτός από ξυλεία χοντροπελεκηµένη για ράβδους, οµπρέλες, λαβές εργαλείων ή
παρόµοια. Ξυλεία µε µορφή στρωτήρων για σιδηροτροχιές. Ξυλεία κοµµένη σε µορφή λεπ
Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και
πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε δακτυλικό αρµό, πάχους > 6 mm
Ξυλεία στην οποία περιλαµβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, µη
συναρµολογηµένα µε καθορισµένη µορφή µε εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντοµές, πλαγιοτοµές,
αρµούς σε σχήµα V, γλυφές, στρογγυλεµένη ή παρόµοια σε όλο το µήκος µίας ή περισσ
Πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια και παρόµοιες πλάκες-διαφράγµατα από ξύλο ή άλλες
ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες (εκτός
από πλάκες-διαφράγµατα από ίνες, πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια σε
Πλάκες-διαφράγµατα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε
ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια, έστω και
συνδυασµένες µε µία ή περισσότερες πλάκες-διαφράγµατα από ίνες. Ξυλεία σεα
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και
παρόµοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την
ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, πλάκες-διαφράγµατα για παρκ
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόµοια είδη
Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόµοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύµπανα
(τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια
και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο (
Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί και λαβές για σκούπες ή ψήκτρες, από ξύλο,
και καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήµατα, από ξύλο (εκτός από µήτρες για την
κατασκευή καπέλων, µήτρες της κλάσης 8480, άλλες µηχανές και µέρη µηχα
Τεχνουργήµατα ξυλουργικής και τεµάχια σκελετών για οικοδοµές, στα οποία περιλαµβάνονται και
οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα shingles και shakes,
από ξύλο (εκτός από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά κό
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη στολισµού,
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τεχνουργήµατα βαρελοποιίας, µέρη για είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες,
σκούπες και κόσκινα χειρός)
Ξυλεία µε ενσωµατωµένες ψηφίδες και ξυλεία µε κολληµένα διακοσµητικά στοιχεία. Μικρά
κιβώτια, θήκες για τιµαλφή και θήκες για κοσµήµατα ή χρυσαφικά και παρόµοια τεχνουργήµατα,
από ξύλο. Αγαλµατάκια και άλλα είδη στολισµού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α
Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α.
Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισµένος, ή σε
κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες µε σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στον οποίο περιλαµβάνονται
και τα ηµιτελή προϊόντα µε έντονες γωνίες για πώµατα
Φελλός συσσωµατωµένος, µε ή χωρίς συνδετική ουσία, και τεχνουργήµατα από συσσωµατωµένο
φελλό (εκτός από υποδήµατα και τα µέρη τους, εσωτερικά πέλµατα, έστω και κινητά. Καλύµµατα
κεφαλής και τα µέρη τους. Τάπες και κυνηγετικών φυσιγγιών. Παιχνίδια για
Πλεξούδες και παρόµοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρµολογηµένα σε ταινίες.
Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόµοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασµένες ή παραλληλισµένες
επίπεδα, έστω και τελειωµένα π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισµό των υποδη
Τεχνουργήµατα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισµένη µορφή από
πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται µε τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601, και τεχνουργήµατα από
φυτικούς σπόγγους (λούφα) (εκτός από επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814. Σπάγ
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από χαροβάµβακα)
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το
γράψιµο, την εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή
ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α)
Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιµοποιείται για πετσέτες χεριών, για πετσέτες και
παρόµοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάµβακας και επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη
σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803)
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα), χωρίς επίχριση ή
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48,
που δεν έχουν υποστεί καµµιά άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονταισ
Χαρτί και χαρτόνια που λαµβάνονται µε τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη
(greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί µε την ονοµασία κρυσταλλοειδές και άλλα
χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία µε καλάνδρα, διαφανή ή ηµιδιαφανή, σε
Χαρτί και χαρτόνια συναρµολογηµένα επίπεδα µε συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην
επιφάνεια ούτε εµποτισµένα, έστω και ενισχυµένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48
Χαρτί αποτυπωτικό (καρµπόν), χαρτί µε την ονοµασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την
αποτύπωση αντιγράφων ή µεταφορά κειµένων στα οποία περιλαµβάνονται και τα χαρτιά µε
επίχριση, επάλειψη ή που είναι εµποτισµένα για µηχανές πολυγράφων ή για πλάκ
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισµένα µε καολίνη ή µε άλλες ανόργανες ουσίες στη µία ή και στις δύο
επιφάνειες, µε ή χωρίς συνδετικά, έστω και χρωµατισµένα στην επιφάνεια, διακοσµηµένα στην
επιφάνεια ή τυπωµένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείω
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωµένα, επιχρισµένα,
εµποτισµένα, επιφανειακώς χρωµατισµένα, διακοσµηµένα ή τυπωµένα, σε κυλίνδρους ή σε
φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ
Τσιγαρόχαρτο, έστω και κοµµένο σε κατάλληλα µεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες
Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόµοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί. Χαρτί για
στόλισµα υαλοστασίων
Χαρτί αποτυπωτικό (καρµπόν), χαρτί µε την ονοµασία αυτοαντιγραφής και άλλα χαρτιά για την
αποτύπωση αντιγράφων ή τη µεταφορά κειµένων, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm ή σε φύλλα
µε σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο, των οποίων καµµία πλευρά δεν είναι > 36 c
Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδροµικά δελτάρια µη εικονογραφηµένα και δελτάρια
αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι, καθώς και κουτιά, θήκες και παρόµοιες µορφές από χαρτί ή
χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας (εκτός από επιστολικά δ
Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόµοιο χαρτί, χαρτοβάµβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών,
των τύπων που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση ή για χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους
πλάτους <= 36 cm, ή κοµµένα σε συγκεκριµένα µεγέθη ή σχήµατα. Χαρτοµάνδη
Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι,
χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν κατονοµάζοναι αλλού. Είδη
από χαρτόνι µε µορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, των τύπων που χρησιµοποιούνται σε
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Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σηµειωµατάρια (σηµειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων),
σηµειωµατάρια-ηµερολογία (ατζέντες), συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού για υπενθυµίσεις,
συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόµοια τεχνουργήµατα, τετράδια, επιτρ
Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε
κυλίνδρους πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα µε σχήµα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καµµία
πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι ξεδιπλωµένα, και τεχνουργήµατα από
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές
εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση)
Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις
Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή µη, έστω και δεµένη
Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα
τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωµένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια
και υδρόγειες σφαίρες)
Γραµµατόσηµα, χαρτόσηµα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή
προορίζονται να µπούν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισµού. Χαρτοσηµασµένο χαρτί.
Επιταγές. Τραπεζογραµµάτια, τίτλοι µετοχών ή οµολογιών και παρόµοιοι τίτλοι
Χαλκοµανίες κάθε είδους
Ταχυδροµικά δελτάρια τυπωµένα ή εικονογραφηµένα. ∆ελτάρια τυπωµένα µε ευχές ή προσωπικά
µηνύµατα, έστω και εικονογραφηµένα, µε ή χωρίς φακέλους, διακοσµήσεις ή επικολλήσεις
Ηµερολόγια κάθε είδους, τυπωµένα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µπλοκ ηµερολογίων των
οποίων αφαιρούνται τα φύλλα
Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες,
π.δ.κ.α.
Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι
Υφάσµατα από µαλλί λαναρισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισµένες (εκτός από
υφάσµατα για τεχνικές χρήσεις της κλάσης 5911)
Υφάσµατα από µαλλί χτενισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισµένες (εκτός από
υφάσµατα για τεχνικές χρήσεις της κλάσης 5911)
Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. >
200 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από
βαµβάκι, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από
βαµβάκι, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από
βαµβάκι, άλλα από τα σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Υφάσµατα από λινάρι
Νήµατα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µονόινα συνθετικά µε <
67 decitex (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση)
Νήµατα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µονόινα τεχνητά µε < 67
decitex (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση)
Υφάσµατα από νήµατα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαµβάνονται και νήµατα
µονόινα µε >= 67 decitex των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι <= 1 mm
Νήµατα από συνθετικές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση)
Νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα
για τη λιανική πώληση)
Νήµατα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µη συνεχείς, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση
(εκτός από τα νήµατα για ράψιµο)
Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85%
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από
συνθετικές ίνες µη συνεχείς, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε βαµβάκι, µε βάρος κατά τ.µ. <= 170 g
Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από
συνθετικές ίνες µη συνεχείς, άλλα από τα σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε βαµβάκι
Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες µε µήκος <= 5 mm χνούδι
από την επεξεργασία των υφασµάτων, κόµποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από
βάτες και είδη από βάτες, εµποτισµένα ή καλυµµένα µε ουσίες φαρµακευτι
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Πιλήµατα, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε απανωτές στρώσεις, π.δ.κ.α.
Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α.
Νήµατα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυµµένα µε υφαντικά, υφαντικά νήµατα, λουρίδες ή
παρόµοιες µορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή
επενδυµένα µε καουτσούκ ή πλαστική ύλη (εκτός από αποµιµήσεις ραµµάτων, εξοπλισ
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα,
επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε καουτσούκ ή πλαστική ύλη
∆ίχτυα µε δεµένους κόµπους, σε τόπια ή σε τεµάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή
χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιµα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιµα, από υφαντικές ύλες
(εκτός από δίχτυα και φιλέδες για τα µαλλιά του κεφαλιού, δίχτυα για τη
Είδη από νήµατα, λουρίδες ή παρόµοιες µορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, ή από σπάγκους,
σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 5607, π.δ.κ.α.
Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και
έτοιµοι
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασµένοι, όχι φουντωτοί ούτε
φλοκωτοί, έστω και έτοιµοι,στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τάπητες µε την ονοµασία
κιλίµια, σουµάκ, καραµανίας και παρόµοιοι τάπητες υφασµένοι στο χέρι
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε
βελόνα, έστω και έτοιµοι
Βελούδα και πλούσες υφασµένα και υφάσµατα από σενίλλη (εκτός των φλοκωτών υφασµάτων
σπογγώδους µορφής, των φουντωτών υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών
κορδελοποιίας της κλάσης 5806)
Υφάσµατα µε ύφανση γάζας (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806)
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α.
Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε
τεµάχια, µη κεντηµένα
Ταινιοπλέγµατα από υφαντικές ύλες, σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη
διακοσµητικά από υφαντικές ύλες, σε τόπια, χωρίς κέντηµα, άλλα από τα πλεκτά. Κόµποι σε
σχήµα βελανιδιού, θύσανοι, κόµποι σε σχήµα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (
Υφάσµατα από νήµατα από µέταλλο και υφάσµατα από νήµατα από µέταλλο συνδυασµένα µε
νήµατα από υφαντικές ίνες ή από επιµεταλλωµένα υφαντικά νήµατα της κλάσης 5605, των τύπων
που χρησιµοποιούνται για ενδύµατα, επιπλώσεις ή παρόµοιες χρήσεις, π.δ.κ.α.
Υφαντουργικά προϊόντα, µε βάττες, σε τόπια (µε το µέτρο), που αποτελούνται από µια ή
περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες, συνδυασµένες µε µια ύλη παραγεµίσµατος,
συγκρατηµένα κατά διαστήµατα ή αλλιώς διαχωρισµένα (εκτός από τα κεντήµατα της κλάσ
Φύλλα υφασµένα για επίσωτρα µε πεπιεσµένο αέρα, που λαµβάνονται από νήµατα υψηλής
αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαµίδια, πολυεστέρες ή βισκόζη, έστω και εµβαπτισµένα
διαβρεγµένα ή εµποτισµένα µε καουτσούκ ή πλαστική ύλη
Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή µε απανωτές στρώσεις
από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασµένων για επίσωτρα µε πεπιεσµένο αέρα, που
λαµβάνονται από νήµατα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαµίδια, πολυ
Υφάσµατα συνδυασµένα µε καουτσούκ (εκτός των φύλλων των υφασµένων για επίσωτρα µε
πεπιεσµένο αέρα, που λαµβάνονται από νήµατα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα
πολυαµίδια)
Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, καθώς και υφάσµατα ζωγραφισµένα για
σκηνικά θεάτρων, παραπετάσµατα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α.
Ιµάντες µεταφοράς ή µετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι εµποτισµένοι,
επιχρισµένοι, επικαλυµµένοι ή συγκολληµένοι (πολύφυλλοι) µε πλαστικά ή όχι, ή ενισχυµένοι µε
µέταλλο ή άλλα υλικά (εκτός εκείνων που έχουν πάχος < 3 mm και απροσδιόρι
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του
κεφαλαίου 59
Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και
υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές
κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 µέχρι 6004
Άλλα πλεκτά υφάσµατα
Παλτά (ό. συµπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη,
πλεκτά, για άνδρες ή αγόρια (εκτός από κουστούµια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Παλτά (ό. συµπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη,
πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers,
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φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια)
Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια µακριά (ό. συµπ. και τα παντελόνια µέχρι το γόνατο
καθώς και παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς),
πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από αντιανεµικά και παρόµοια είδη
Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ),
παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και παρόµοια παντελόνια), φόρµες
µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες
Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια)
Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ
και φανελάκια)
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και
παρόµοια είδη, πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια)
Κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάµες, ελαφρές
ρόµπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια
είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ, φανελάκια, σ
Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των
παραγεµισµένων γιλέκων)
Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους)
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ
µπάνιου, πλεκτά
Ενδύµατα κατασκευασµένα από πλεκτά υφάσµατα, είτε συνδυασµένα µε καουτσούκ είτε
εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή άλλα υλικά (εκτός των ενδυµάτων
για βρέφη, καθώς και των συµπληρωµάτων του ενδύµατος)
Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα
Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, µισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόµοια είδη
(ό. συµπ. οι κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό ύφασµα (εκτός εκείνων που προορίζονται για
βρέφη)
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά
ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για µικρά παιδιά)
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή
συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α.
Παλτά (ό. συµπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη, για
άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστούµια, σύνολα, σακάκια blazers
και παντελόνια)
Παλτά (ό. συµπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και παρόµοια είδη, για
γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστούµια- ταγιέρ, σύνολα,
ζακέτες blazers και παντελόνια)
Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και
παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή
αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από αντιανεµικά και πα
Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ),
παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και παρόµοια παντελόνια), φόρµες
µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί
Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια)
Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς
και εκτός από φανελάκια)
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες
δωµατίου και παρόµοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών)
Φανελάκια, κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ και άλλες κιλότες, νυχτικά, πιτζάµες,
ελαφρές ρόµπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και
παρόµοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια ( εκτός των πλεκτών, καθώς κα
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για
βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από σκούφους)
Ενδύµατα από πίληµα ή από ύφασµα µη υφασµένο, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα,
επικαλυµµένα ή µε απανωτές στρώσεις, καθώς και ενδύµατα από υφάσµατα, άλλα από πλεκτά,
συνδυασµένα µε καουτσούκ ή εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς
και άλλα ενδύµατα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
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Στηθόδεσµοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες και παρόµοια είδη,
καθώς και µέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα υλών παντός τύπου, έστω και ελαστικά, ό.
συµπ. τα πλεκτά (εκτός από ζώνες και λαστέξ εξ ολοκλήρου από καουτσούκ
Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών)
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών)
Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των
πλεκτών)
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), παντός
τύπου υφαντικού υλικού (εκτός των πλεκτών ή βροχιδωτών, καθώς και εκτός από γάντια για
µικρά παιδιά)
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος,
από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών)
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα
κρεβατιού, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια είδη της κλάσης 9404)
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώµατος και κουζίνας, από υφαντουργικά
προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για τον καθαρισµό και το γυάλισµα πατωµάτων,
σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα)
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα
παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από
εξωτερικά προπετάσµατα)
Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από καλύµµατα, πανικά
κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώµατος και κουζίνας, παραπετάσµατα για πόρτες και
παράθυρα και εσωτερικά ρολά, υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, α
Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου
Καλύµµατα εµπορευµάτων, οχηµάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσµατα (τέντες), σκηνές, ιστία
για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήµατα χερσαίων µεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από
υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ
Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α.
Μεταχειρισµένα ενδύµατα, συµπληρώµατα του ενδύµατος, καλύµµατα, πανικά για οικιακή χρήση
και είδη επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, ό. συµπ. τα υποδήµατα και τα
καλύµµατα κεφαλής κάθε είδους, που είναι καταφανώς χρησιµοποιηµένα και π
Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά σχοινιά
και είδη που κατασκευάζονται από αυτά, από υφαντικές ύλες, σε µορφή υπολειµµάτων ή
άχρηστων ειδών
Υποδήµατα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα και το άνω µέρος από καουτσούκ ή από
πλαστική ύλη, στα οποία το άνω µέρος δεν είναι ούτε ενωµένο µε το εξωτερικό πέλµα µε ραφή,
καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόµοιες διατάξεις, ούτε φτιαγµένο από δι
Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα και το άνω µέρος από καουτσούκ ή από πλαστική
ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήµατα της κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήµατα, υποδήµατα
στα οποία προσαρµόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήµατα που έχουν χα
Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρµα φυσικό ή
ανασχηµατισµένο και το άνω µέρος από δέρµα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήµατα,
υποδήµατα στα οποία προσαρµόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήµατα που έχου
Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή δέρµα φυσικό ή
ανασχηµατισµένο και το άνω µέρος από υφαντικές ύλες (εκτός των υποδηµάτων που έχουν το
χαρακτήρα παιχνιδιών)
Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και το άνω µέρος
από συστατικές ύλες άλλες από καουτσούκ, πλαστική ύλη, φυσικό δέρµα ή υφαντικές ύλες.
Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο κ
Μέρη υποδηµάτων (ό. συµπ. τα άνω τµήµατα έστω και προσαρµοσµένα σε πέλµατα, αλλά όχι σε
εξωτερικά πέλµατα). Εσωτερικά κινητά πέλµατα, υποφτέρνια και παρόµοια κινητά είδη. Γκέτες και
παρόµοια είδη, καθώς και µέρη αυτών (εκτός των ειδών από αµίαντο)
Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής, πλεγµένα ή κατασκευασµένα µε τη συναρµολόγηση
ταινιών από κάθε ύλη, έστω και στολισµένα (εκτός των καλυµµάτων κεφαλής για ζώα και εκείνων
που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών ή ειδών καρναβαλιού)
Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, πλεκτά ή κατασκευασµένα από δαντέλες, πίληµα ή
άλλα υφαντουργικά προiόντα, σε τεµάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισµένα, καθώς και
φιλέδες για τα µαλλιά του κεφαλιού από κάθε ύλη, έστω και στολισµένοι (
Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α.
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύµµατα, σκελετοί, γείσα
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και υποσάγωνα, για την πιλοποιία (εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσµων του τύπου που
χρησιµοποιούν οι αθλητές ως απορροφητικές ταινίες για την εφίδρωση)
Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ό. συµπ. οι οµπρέλες-ράβδοι, οι οµπρέλες κήπου και
παρόµοια είδη (εκτός εκείνων που αποτελούν παιδικό παιχνίδι, καθώς και των οµπρελών για την
παραλία)
Μπαστούνια, ράβδοι-καθίσµατα, µαστίγια, µαστίγια ιππασίας και παρόµοια είδη (εκτός από
ράβδους-µέτρα, δεκανίκια, ράβδους µε χαρακτήρα όπλου και αθλητικές ράβδους)
Μέρη, εξαρτήµατα και συµπληρώµατα, όπως εκείνα τα οποία αναγνωρίζονται για τις οµπρέλες
βροχής ή ηλίου της κλάσης 6601 ή για µπαστούνια, ράβδους-καθίσµατα, µαστίγια, µαστίγια
ιππασίας και παρόµοια είδη της κλάσης 6602
∆έρµατα και άλλα µέρη από πτηνά, µε τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, µέρη από φτερά,
πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές (εκτός από τα είδη της κλάσης 0505, τους κατεργασµένους
καλάµους και τα στελέχη των φτερών, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής,ε
Τεχνητά άνθη, τεχνητά φυλλώµατα, τεχνητοί καρποί και µέρη αυτών, καθώς και είδη από τεχνητά
άνθη, τεχνητά φυλλώµατα και τεχνητούς καρπούς, που κατασκευάζονται µε δέσιµο, συγκόλληση,
συναρµογή ή παρόµοιες µεθόδους
Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, µπούκλες και παρόµοια είδη, από τρίχες κεφαλής
ανθρώπου, τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες, καθώς και τεχνουργήµατα από τρίχες κεφαλής
ανθρώπου, π.δ.κ.α.
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο,
επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά
από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεµα. Κόκκοι,
Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόµοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, για το άλεσµα, την
αφαίρεση ινών, το κοπάνισµα, το ακόνισµα, το γυάλισµα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον
τεµαχισµό, πέτρες για το ακόνισµα ή το γυάλισµα µε το χέρι κα
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρµοσµένες πάνω σε υπόθεµα
από υφαντικές ύλες, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κοµµένες, ραµµένες ή αλλιώς
συναρµολογηµένες
Μαλλιά από σκουριές υψικαµίνων, µαλλιά από πετρώµατα και παρόµοια ορυκτά µαλλιά.
Εκτονωµένος βερµικουλίτης, εκτονωµένες άργιλοι, αφρός από σκουριές και παρόµοια
εκτονωµένα ορυκτά προiόντα. Μείγµατα και τεχνουργήµατα από ορυκτές ύλες για θερµοµονωτικέ
Τεχνουργήµατα από άσφαλτο ή από παρόµοιες ύλες (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)
Τεχνουργήµατα από γύψο ή από µείγµατα µε βάση το γύψο (εκτός από επιγυψωµένες ταινίες για
τη θεραπεία καταγµάτων, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση, νάρθηκες από γύψο για την
περιποίηση καταγµάτων, σανίδες για ελαφρές κατασκευές συνδεδεµένες µε γύψ
Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα
Παρεµβύσµατα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεµάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), για
φρένα, συµπλέκτες (αµπραγιάζ) και παρόµοια όργανα, µε βάση τον αµίαντο, άλλες ορυκτές ύλες
ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασµένα µε υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ
Αντικείµενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συµπεριλαµβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα
είδη από ίνες άνθρακα και αντικείµενα από τύρφη, π.δ.κ.α.
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόµοια κεραµευτικά είδη για την οικοδοµική, πυρίµαχα (εκτός
εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωµάτων ή από παρόµοιες πυριτικές γαίες)
Αποστακτήρες σε σχήµα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαµοι κλιβάνων, πυρίµαχοι εγχυτήρες,
εµφράγµατα, στηρίγµατα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες, προστατευτικοί σωλήνες, ράβδοι και
άλλα πυρίµαχα κεραµευτικά είδη (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απο
Κεραµίδια, µέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσµήσεις και άλλα
κεραµευτικά είδη για την οικοδοµική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
απολιθωµάτων ή από παρόµοιες πυριτικές γαίες, των πυρίµαχων κεραµευτικών ειδών για την ο
Σωλήνες, σωληνώσεις, υδρορροές καθώς και σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες
σωληνώσεων, από κεραµευτικές ύλες (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
απολιθωµάτων ή από παρόµοιες πυριτικές γαίες, των πυρίµαχων κεραµευτικών ειδών, των α
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραµευτικές ύλες, µη υαλωµένα,
καθώς και µη υαλωµένες ψηφίδες, κύβοι και παρόµοια είδη για µωσαϊκά, από κεραµευτικές ύλες,
έστω και πάνω σε υπόθεµα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραµευτικές ύλες, υαλωµένα, καθώς
και ψηφίδες, κύβοι και παρόµοια είδη για µωσαϊκά, από κεραµευτικές ύλες, υαλωµένα, έστω και
πάνω σε υπόθεµα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολι
Είδη από κεραµευτικές ύλες για χηµικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις. Σκάφες, φάτνες και παρόµοια
δοχεία για τη γεωργία, καθώς και στάµνες και παρόµοια δοχεία για τη µεταφορά ή τη
συσκευασία, από κεραµευτικές ύλες (εκτός από µυλόπετρες, πέτρες για το γυάλ
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Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, µπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (µπιντέδες), λεκάνες
αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόµοια µόνιµα είδη υγιεινής, από κεραµευτικές
ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισµού, από πορσελάνη
(εκτός από µπανιέρες, µπιντέδες, νεροχύτες και παρόµοια µόνιµα είδη υγιεινής, αγαλµατίδια και
άλλα αντικείµενα διακόσµησης, στάµνες, νταµιτζάνες και παρόµοια δοχ
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισµού, από κεραµευτικές
ύλες άλλες από πορσελάνη (εκτός από µπανιέρες, µπιντέδες, νεροχύτες και παρόµοια µόνιµα
είδη υγιεινής, αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, στάµνες,ν
Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α.
Υαλοπίνακες ή είδη καθορισµένης µορφής από χυτευτό ή ελατό γυαλί, είτε έχει απορροφητική,
αντανακλαστική ή µη αντανακλαστική στρώση ή όχι, αλλά που δεν έχει υποστεί άλλη κατεργασία
Υαλοπίνακες από πυρολειασµένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι
λειασµένο ή αποστιλπνωµένο στη µία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική,
αντανακλαστική ή µη αντανακλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όµως δεν έχει υποστεί άλλη
Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυµένο και γυαλί ασφαλείας µε πολλαπλές επιφάνειες επικολλητό
γυαλί (εκτός από µονωτικές πλάκες από γυαλί µε πολλαπλές επιφάνειες, γυαλιά για µατογυάλια
και γυαλιά ωρολογοποιίας)
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από
οπτικούς καθρέφτες οπτικώς κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών)
Φιάλες, νταµιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία
από γυαλί, για µεταφορές ή συσκευασίες εµπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίµων,
πώµατα, επικαλύµµατα και άλλα είδη πωµατισµού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα
Γυάλινες φύσιγγες και γυάλινοι σωλήνες, ανοιχτοί, και µέρη αυτών, χωρίς εξαρτήµατα, που
προορίζονται για ηλεκτρικούς λαµπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόµοιες χρήσεις
Γυάλινα αντικείµενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον καλλωπισµό, το γραφείο,
την εσωτερική διακόσµηση ή παρόµοιες χρήσεις (εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και
βάζα για τη συντήρηση τροφίµων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισµ
Κυβόλιθοι, πλάκες, πλακάκια, κεραµίδια και άλλα είδη, από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, έστω και
ενισχυµένο µε σύρµα ή παρόµοια υλικά για την οικοδοµική (εκτός από επικολλητό γυαλί και
µονωτικές πλάκες από γυαλί µε πολλαπλές επιφάνειες). Γυάλινοι κύβοι κα
Χάντρες από γυαλί, αποµιµήσεις µαργαριταριών, πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων και
παρόµοια µικροαντικείµενα από γυαλί και τεχνουργήµατα από αυτά (εκτός από αποµιµήσεις
κοσµηµάτων). Γυάλινα µάτια (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για ιατρικές προθέ
Ίνες από γυαλί (ό. συµπ. ο υαλοβάµβακας) και τεχνουργήµατα από αυτές (εκτός από ορυκτά
µαλλιά και τεχνουργήµατα από αυτά, οπτικές ίνες, δέσµες ινών ή καλώδια, ηλεκτρικοί µονωτήρες
ή µονωτικά τεµάχια, βούρτσες και πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε
Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α.
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα
µέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 ετών)
Τεχνουργήµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα,
π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες
πέτρες ή από συνθετικές ή ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α.
Αποµιµήσεις κοσµηµάτων
Σίδηρος και όχι σε κράµα χάλυβας, σε πλινθώµατα τύπους ή άλλες πρωτογενείς µορφές (εκτός
από πλινθωµένα απορρίµµατα, προϊόντα που έχουν ληφθεί µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης,
καθώς και τα σιδηρούχα προϊόντα της κλάσης 7203)
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που
έχουν ελαθεί σε θερµή ή ψυχρή κατάσταση, επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο ή επενδυµένα
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που
έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο ή επενδυµένα
Χοντρόσυρµα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγµένο
Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί,
εφελκυσθεί ή διελαθεί σε θερµή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιµο µετά
την έλαση
Ράβδοι και χονδρόσυρµα, από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα, που έχουν κατασκευαστεί
ή έχουν υποστεί τελική διαµόρφωση εν ψυχρώ, είτε έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία είτε
όχι, ή που έχουν κατασκευαστεί εν θερµώ και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξ
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Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α.
Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε
θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >=
600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή ψυχρή κατάσταση
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος <
600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση
Σύρµατα από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε
πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα)
Πάσσαλοι πλατυσµένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που λαµβάνονται από
συναρµολογηµένα στοιχεία. Είδη µε καθορισµένη µορφή που λαµβάνονται µε συγκόλληση, από
σίδηρο ή χάλυβα
Υλικό για την κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών, από σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές,
αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισµού των
κλειδιών και άλλο υλικό διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες,
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, από χυτοσίδηρο
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από
χυτοσίδηρο) ή χάλυβα
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή (π.χ. συγκολληµένα, καρφωτά, θηλυκωµένα ή µε
απλώς συνενωµένα άκρα), από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς
και σωλήνες µε κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τοµή και µε εξωτερ
Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή
χάλυβα
Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων,
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα
καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ
∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για
ύλες παντός τύπου (εκτός των συµπιεσµένων ή υγροποιηµένων αερίων), µε χωρητικότητα <= 300
l, χωρίς µηχανικές ή θερµοτεχνικές διατάξεις, έστω και µε εσωτερικήε
∆οχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συµπιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια (εκτός των
εµπορευµατοκιβωτίων containers που είναι ειδικά κατασκευασµένα ή προπαρασκευασµένα για
µία ή περισσότερες µορφές µεταφοράς)
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
µονωµένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα)
Αγκαθωτό σύρµα από σίδηρο ή χάλυβα. Στριφτά σύρµατα ή ταινίες, έστω και αγκαθωτά, των
τύπων που χρησιµοποιούνται για περιφράξεις, από σίδηρο ή χάλυβα
Υφάσµατα (ό. συµπ. τα ατέρµονα υφάσµατα), πλέγµατα και διχτυωτά, από σύρµατα από σίδηρο
ή χάλυβα (εκτός των υφασµάτων από µεταλλικά νήµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για
ενδύµατα, υφάσµατα επιπλώσεων ή για παρόµοιες χρήσεις). Φύλλα και ταινίες αν
Αλυσίδες και µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από αλυσίδες για ρολόγια, αλυσίδεςκοσµήµατα κλπ., αλυσίδες εκσκαφής και αλυσίδες για αλυσοπρίονο, ερπύστριες, αλυσίδες µε
ξύστρες για εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης, αλυσίδες µε λαβίδες για κλωστο φαν
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες µυτεροί, συνδετήρες κυµατοειδείς ή λοξότµητοι (εκτός των
συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και µε κεφάλι από
άλλες ύλες, εκτός εκείνων που έχουν κεφάλι από χαλκό
Βίδες, µπουλόνια, περικόχλια (παξιµάδια), καρφιά µακριά µε σπείρωµα (στριφόνια), άγκιστρα µε
σπείρωµα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συµπ. τα γκρόβερ και οι
ασφαλειοδακτύλιοι) και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
Βελόνες ραψίµατος, βελόνες πλεξίµατος, σακοράφες, βελονάκια, κοπίδια κεντήµατος και
παρόµοια είδη, για χρήση µε το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραµάνες, καρφίτσες και
παρόµοιες βελόνες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
Ελατήρια και ελάσµατα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από ελατήρια ρολογιών,
ελατήρια για στελέχη και λαβές οµπρελών, ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως
ελατήρια, καθώς και αποσβεστήρες κραδασµών και ελατήρια στρέψης του Τµήµατος XVII)
Θερµάστρες, λέβητες µε εστία, µαγειρεία ( έστω και εκείνα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
βοηθητικά για την κεντρική θέρµανση), σχάρες ψησίµατος, µαγκάλια, καµινάτα υγραερίου,
θερµαντήρες φαγητών και παρόµοιες µη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ
Σώµατα καλοριφέρ για την κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, και µέρη αυτών,
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από σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεµητές θερµού αέρα (ό. συµπ. οι διανεµητές που
µπορούν να λειτουργήσουν και ως διανεµητές δροσερού ή κλιµατιζόµενου αέ
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας και µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα: Μαλλί από
σίδηρο ή χάλυβα. Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόµοια είδη για τον καθαρισµό, τη
στίλβωση και παρόµοιες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µπιτόνια, κ
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού και τα µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µπιτόνια,
κουτιά και παρόµοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρµακεία, ντουλάπες µε κρεµάστρες
και άλλα έπιπλα του κεφαλαίου 94, καθώς και είδη κρουνοποιίας)
Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί)
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α.
Ελάσµατα και ταινίες, από χαλκό, µε πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και
ταινίες, καθώς και µονωµένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από χαλκό (έστω και τυπωµένα ή κολληµένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστική ύλη ή παρόµοια υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,15 mm (εκτός από τα
φύλλα εκτύπωσης µε σίδηρο της κλάσης 3212, µεταλλικά ή επιµεταλλωµέναν
Σωλήνες από χαλκό
Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από
χαλκό
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και παρόµοια είδη, από χαλκό (εκτός από µονωµένα είδη για την
ηλεκτροτεχνία)
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες παντός τύπου (εκτός τους συνδετήρες της κλάσης 8305)
και παρόµοια είδη, από χαλκό ή µε στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Βίδες,
µπουλόνια, περικόχλια (παξιµάδια), άγκιστρα µε σπείρωµα, καζανόκαρφα
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας, υγιεινής ή ευπρεπισµού και µέρη αυτών, από χαλκό
(εκτός από τις συσκευές κουζίνας και τις συσκευές για θέρµανση της κλάσης 7417, µπιτόνια,
κουτιά και παρόµοια δοχεία της κλάσης 7419, είδη που έχουν το χαρακ
Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α.
Σωλήνες, καθώς και σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες
ή περιβλήµατα), από νικέλιο
Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγµατα κλπ. που προέρχονται
από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιµο αργίλιο σε µορφή
πυριτικών αλάτων, πλινθώµατα και παρόµοιες ακατέργαστες µορφές, από λιωµ
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Σύρµατα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614,
µονωµένα σύρµατα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές για µουσικά όργανα)
Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και
ταινίες)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστική ύλη ή παρόµοια υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα
φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ
Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή)
Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι,
κολόνες, ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και
οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώµατα), από αργίλιο (εκτός
∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία (ό. συµπ. οι σωληνωτές
θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός είδους (εκτός από συµπιεσµένα ή
υγροποιηµένα αέρια), µε χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµοτεχνι
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και παρόµοια είδη, από αργίλιο (εκτός από µονωµένα είδη για την
ηλεκτροτεχνία)
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας, είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού, και µέρη αυτών, από
αργίλιο (εκτός από µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία της κλάσης 7612, είδη που έχουν
χαρακτήρα εργαλείων, κουτάλια, κουτάλες, πηρούνια και άλλα είδη των κ
Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Τεχνουργήµατα από µόλυβδο, π.δ.κ.α.
Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή
Σκόνες και ψήγµατα, από ψευδάργυρο (εκτός από κόκκους από ψευδάργυρο και τις κοµµένες
πούλιες της κλάσης 8308)
Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο
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Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α.
Κασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή
Μαγνήσιο και τεχνουργήµατα από µαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από
µαγνήσιο (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν µαγνήσιο)
Συµπήγµατα κοβαλτίου και άλλα ενδιάµεσα προϊόντα της µεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο
και τεχνουργήµατα από κοβάλτιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από κοβάλτιο (εκτός
από τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν κοβάλτιο)
Φτυάρια παντός τύπου, αξίνες, τσάπες παντός τύπου, δίκρανα, τσουγκράνες και αποξέστες, από
κοινά µέταλλα. Τσεκούρια, µπαλτάδες, κλαδευτήρια και παρόµοια εργαλεία για το κόψιµο ή το
σχίσιµο ξύλων, από κοινά µέταλλα. Ψαλίδια για τον τεµαχισµό πουλερικώ
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια).
Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. τα φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες)
Λίµες, ράσπες, τανάλιες και άλλες λαβίδες (έστω και για κόψιµο), µη ιατρικές λαβίδες µε
ελατήριο, ψαλίδες για την κοπή µετάλλων, κοπτήρες σωλήνων και βιδών, τρυπητήρια,
διατρητήρες και παρόµοια εργαλεία, από κοινά µέταλλα
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα.
Εναλλασσόµενοι κάλυκες σύσφιγξης, έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα
Εργαλεία (ό. συµπ. οι γυαλοκόπτες µε διαµάντι), από κοινά µέταλλα, π.δ.κ.α. Καµινέτα για
συγκόλληση των µετάλλων µε κασσίτερο ή χαλκό και παρόµοια είδη. Μέγγενες, ρυθµιζόµενοι
σφιγκτήρες και παρόµοια είδη, που δεν αποτελούν εξαρτήµατα ή µέρη εργαλειο
Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για
τη λιανική πώληση
Εργαλεία εναλλασσόµενα για εργαλεία του χεριού, µηχανικά ή µη ή για µηχανές- εργαλεία (π.χ.
για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωµάτων,
διάτρηση, εσωτερική εξοµάλυνση, άνοιγµα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω
Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από
φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή από κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις
Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, από κοινά µέταλλα, βάρους <= 10 kg, που χρησιµοποιούνται
για την παρασκευή,τη συσκευασία ή το σερβίρισµα των τροφίµων ή τωνποτών
Μαχαίρια µε κοφτερή λεπίδα, έστω και οδοντωτή (ό. συµπ. οι σουγιάδες για την κηπουρική) και
οι λεπίδες αυτών, από κοινά µέταλλα (εκτός από µαχαίρια για την κοπή σανού, αχύρου ή ξύλου
και µαχαίρια για τη διάνοιξη διόδου µέσα από βλάστηση, µαχαίρια και
Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής µηχανής (ό. συµπ. οι ηµιτελείς
λεπίδες σε ταινίες), από κοινά µέταλλα
Ψαλίδια και οι λεπίδες αυτών, από κοινά µέταλλα (εκτός από ψαλίδες κοπής φρακτών από
θαµνοειδή, κλαδευτικές ψαλίδες για δέντρα και παρόµοιες ψαλίδες των οποίων ο χειρισµός
γίνεται µε τα δύο χέρια, κλαδευτικές ψαλίδες για τον κήπο, κλαδευτικές ψαλίδες
Είδη µαχαιροποιίας, π.δ.κ.α. (π.χ. µηχανές κουρέµατος και ψαλιδίσµατος των µαλλιών,
σχιστήρια, σκαπτικές λεπίδες, µαχαίρια λιανίσµατος για κρεοπώλες ή την κουζίνα και
χαρτοκόπτες), από κοινά µέταλλα. Οργανα και συλλογές για την περιποίηση των χεριώνή
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισµα γλυκισµάτων,
µαχαίρια για ψάρια, µαχαίρια για βούτυρο, τσιµπίδες για ζάχαρη και παρόµοια είδη, από κοινά
µέταλλα (εκτός από ψαλίδια για αστακό και ψαλίδια για τον τεµαχισµό πουλερ
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν µε κλειδί, µε συνδυασµό ή µε
ηλεκτρισµό), από κοινά µέταλλα. Κλείστρα και συναρµογές κλείστρων, µε κλειδαριά, από κοινά
µέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά µέταλλα
Σιδηρικά και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα,
παντζούρια, αµαξώµατα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόµοια είδη.
Κρεµάστρες τοίχου για ενδύµατα, κρεµάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγµατα και
Χρηµατοκιβώτια, πόρτες και χωρίσµατα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και
παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα
Κουτιά ταξινόµησης εγγράφων ή τυπογραφικών στοιχείων, καρτελοθήκες, θήκες αντιγράφων,
γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόµοια είδη γραφείου, από κοινά µέταλλα (εκτός από τα
έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403, καθώς και καλάθια αχρήστων)
Μηχανισµοί για το δέσιµο σε κινητά φύλλα ή για φακέλους αρχειοθέτησης, συνδετήρες
επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες εγγράφων, καβαλάρηδες καρτελών και
παρόµοια είδη γραφείου, από κοινά µέταλλα (εκτός από πινέζες και συνδετήρες για βιβλ
Καµπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόµοια είδη, µη ηλεκτρικά, από κοινά µέταλλα (εκτός από
µουσικά όργανα). Αλγαµατίδια και άλλα είδη διακόσµησης, από κοινά µέταλλα (εκτός από έργα
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Εύκαµπτοι σωλήνες από κοινά µέταλλα, έστω και µε εξαρτήµατα σύµπλεξης ή ζεύκτες
Κλείστρα και συναρµογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, αγκράφες,
άγκιστρα, κόπιτσες και παρόµοια είδη από κοινά µέταλλα, για ενδύµατα, υποδήµατα, καλύµµατα,
δερµάτινα είδη ή για την τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισµό άλλων ειδών
Πώµατα (ό. συµπ. τα πώµατα-στεφάνια, τα ελικοτοµηµένα πώµατα και τα πώµατα για τη ρύθµιση
της ροής), καψούλια επιπωµάτισης φιαλών, βιδωτά πώµατα, πλάκες πωµάτων,
µολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήµατα για τη συσκευασία, από κοινά µέταλλα
Πλάκες µε επιγραφές, πινακίδες µε ενδείξεις, πλάκες µε ονόµατα και παρόµοιες επιγραφές,
αριθµοί, γράµµατα και άλλα σήµατα, από κοινά µέταλλα, ό. συµπ. τα σήµατα της κυκλοφορίας
(εκτός από τις πινακίδες και τα σήµατα της κλάσης 9405, τυπογραφικά στοιχ
Σύρµατα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα ή από
µεταλλικά καρβίδια, επενδυµένα ή παραγεµισµένα µε υλικά κατά της σκουριάς ή υλικά που
διευκολύνουν το λιώσιµο, για συγκόλληση, συγκόλληση µε κασσίτερο ή χαλκό ή γ
Ατµολέβητες συσκευές για την παραγωγή ατµού (εκτός από λέβητες για την κεντρική θέρµανση,
που µπορούν να παράγουν τόσο θερµό νερό όσο και ατµό σε χαµηλή πίεση). Λέβητες
υπερθεµαινόµενου νερού
Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και λέβητες
υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 8402)
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερµαντήρες,
υπερθερµαντήρες, συσκευές καθαρισµού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συµπυκνωτές
ατµοµηχανών
Ατµοστρόβιλοι
Κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε εξωτερική
ανάφλεξη
Εµβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ηµι- ντήζελ)
εξη κινητήρες ντήζελ ή ηµι- ντήζελ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες
εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθµιστές αυτών (εκτός από τις υδραυλικές
κινητήριες µηχανές και τους υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412)
Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες
εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και
ηλεκτρικούς κινητήρες)
Αντλίες για υγρά, έστω και µε µετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από κεραµευτικές ύλες,
καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες απορρόφησης εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται
επί του σώµατος ή είναι εµφυτευµένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών µειγµάτων αερίων αντλίες γαλακτώµατος,
καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους επιµήκεις ανυψωτικούς τάπητες που
λειτουργούν µε συµπιεσµένο αέρα), συµπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεµιστήρες.
Συσκευές τεχνητού κλίµατος, που αποτελούνται από ανεµιστήρα µε κινητήρα και διατάξεις για τη
µεταβολή της θερµοκρασίας και της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συµπ. εκείνες στις
οποίες ο υγροµετρικός βαθµός δεν µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτηταα
Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν µε υγρά καύσιµα, µε στερεά καύσιµα σε σκόνη ή µε αέρια.
Αυτόµατες εστίες, ό. συµπ. οι µηχανισµοί τροφοδοσίας αυτών, οι µηχανικές σχάρες τους, οι
µηχανικές διατάξεις τους για την αποµάκρυνση της στάχτης και παρόµοι
Κλίβανοι βιοµηχανικοί ή εργαστηρίων, µη ηλεκτρικοί, ό. συµπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από
ξηραντήρια και κλιβάνους πυρόλυσης)
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως
τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό, µηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, µε ηλεκτρικό ή
άλλο εξοπλισµό. Αντλίες θερµότητας (εκτός από τις συσκευές τεχνητού κλ
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερµαινόµενες, για την επεξεργασία υλών µε
µεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερµοκρασίας, όπως η θέρµανση, το ψήσιµο, το
καβούρδισµα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισµός, το στέ
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συµπ. οι µηχανές στιψίµατος (εκτός εκείνων για το
διαχωρισµό ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισµα υγρών ή αερίων (εκτός των
τεχνητών νεφρών)
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισµό ή το στέγνωµα φιαλών ή άλλων
δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την πωµάτιση και τη σφράγιση φιαλών,
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κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία
50 mg ή µεγαλύτερη. Σταθµά για ζυγαριές παντός τύπου
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή
σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και
φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ
Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε
διάταξη χειρισµού (εκτός από τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα)
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ.
ανελκυστήρες, κυλιόµενες σκάλες, ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός
από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι
Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούµενοι (µπουλντόζες και πλάγιες µπουλντόζες), καθώς και
οµαλυντήρες χώµατος και δρόµων (graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστεςφορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι συµπιεστές εδάφους
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές
των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκοµία ή την κηπουρική, για την προπαρασκευή ή
την καλλιέργεια του εδάφους (εκτός από συσκευές ψεκασµού, συσκευές ραντισµού και
ψεκαστήρες σκόνης). Κύλινδροι για τη διαµόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπ
Μηχανές και συσκευές για τη συγκοµιδή ή τον αλωνισµό γεωργικών προϊόντων, ό. συµπ. οι
µηχανές για το µπαλάρισµα αχύρου ή σανού. Κουρευτικές µηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές
µηχανές. Μηχανές για τον καθαρισµό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ
Μηχανές αρµέγµατος και άλλες µηχανές και συσκευές γαλακτοκοµίας (εκτός από ψυκτικές
συσκευές ή εγκαταστάσεις θερµικής επεξεργασίας, συσκευές για τον αποχωρισµό της κρέµας του
γάλακτος, φυγόκεντρες µηχανές καθαρισµού, ηθµοπιεστήρια και άλλες διηθητικέ
Πιεστήρια, µύλοι και παρόµοιες µηχανές και συσκευές, για την παρασκευή κρασιού, µούστου,
χυµών φρούτων ή παρόµοιων ποτών (εκτός από µηχανές και συσκευές για επεξεργασία των
ποτών αυτών, ό. συµπ. οι φυγόκεντρες µηχανές, τα ηθµοπιεστήρια και άλλες διηθ
Μηχανές και συσκευές, π.δ.κ.α., για τη γεωργία, τη δασοκοµία ή την κηπουρική, την πτηνοτροφία
ή τη µελισσοκοµία, ό. συµπ. οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων µε µηχανικές ή
θερµοτεχνικές διατάξεις, καθώς και οι εκκολαπτικές µηχανές και οι αναθρεπτ
Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισµό, τη διαλογή ή το κοσκίνισµα σπόρων ή οσπρίων.
Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία δηµητριακών ή οσπρίων (εκτός
εκείνων των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, καθώς και εκτός από εγκατ
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη
βιοµηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή τροφίµων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός
από µηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών)
Μηχανές και συσκευές βιβλιοδεσίας, ό. συµπ. οι µηχανές συρραφής των φύλλων (εκτός από τις
µηχανές και συσκευές της κλάσης 8441, τα πιεστήρια γενικής χρήσης, καθώς και τις µηχανές
εκτύπωσης της κλάσης 8443 και τις βοηθητικές συσκευές αυτών)
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, χαρτιού ή χαρτονιού,
ό. συµπ. οι µηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειοµηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465) για τη
χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή
των τυπογραφικών πλακών, τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυ
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές µε
εκτόξευση µελάνης (εκτός από πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή µεµβρανών, µηχανές
εκτύπωσης διευθύνσεων και άλλες εκτυπωτικές µηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ
Βοηθητικές µηχανές και συσκευές των µηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 και 8447 (π.χ.
ρατιέρες, µηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στηµονιού, µηχανισµοί
αλλαγής σαϊτών). Μέρη και εξαρτήµατα που αναγνωρίζονται ότι προορίζοντα
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος
ξη
στεγνώµατος. Μέρη των προαναφερθέντων
Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιµο, το καθάρισµα, το
στίψιµο, το στέγνωµα, το σιδέρωµα, το πάτηµα (πρεσάρισµα) (ό. συµπ. οι πρέσες
σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισµα και το φινίρισµα, την επίχριση ήτ
Ραπτοµηχανές, άλλες από τις µηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα, βάσεις και
καλύµµατα κατασκευασµένα ειδικά για ραπτοµηχανές. Βελόνες για ραπτοµηχανές
σης 8440). Επιπλα, βάσεις και καλύµµατα κατασκευ
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Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των δερµάτων γενικά ή για
την κατασκευή ή επιδιόρθωση υποδηµάτων ή άλλων τεχνουργηµάτων από δέρµα γενικά (εκτός
από στεγνωτήρια, πιστόλια ψεκασµού, µηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτοµηχανέςκ
Εργαλειοµηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν µε ακτίνες λέιζερ,
δέσµες φωτός ή άλλων φωτονίων, υπερήχους, ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχηµικές µεθόδους,
δέσµες ηλεκτρονίων ή ιόντων ή εκτόξευση πλάσµατος (εκτός από συσκευές καθαρισµο
Κέντρα κατεργασίας, µηχανές πολλαπλής διαδροµής και µηχανές πολλαπλών θέσεων, για την
κατεργασία των µετάλλων
Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία µετάλλων µε αφαίρεση υλικού
Εργαλειοµηχανές, περιλαµβανοµένων και των µονάδων επεξεργασίας µετάλλου µε ολισθητήρες,
που λειτουργούν µε αφαίρεση υλικού, για τη διάτρηση, εκτόρνευση, εκγλύφανση και την
κατασκευή εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωµάτων σε µέταλλα (εκτός από τους τόρνο
Εργαλειοµηχανές για την αφαίρεση των προεξοχών, το ακόνισµα, τη λείανση, την εκλέπτυνση, το
τρίψιµο, το γυάλισµα ή για άλλες εργασίες τελειώµατος της επεξεργασίας των µετάλλων, των
φρυγµένων µεταλλικών καρβιδίων ή των κεραµοµεταλλουργικών συνθέσεων µ
Μηχανές πλανίσµατος, οριζόντιες και κάθετες µηχανές εντοµών, µηχανές ενστίξεως, µηχανές
κοπής οδοντωτών τροχών, µηχανές τελειώµατος οδοντωτών τροχών, µηχανές για πριόνισµα,
κόψιµο σε τεµάχια και άλλες εργαλειοµηχανές για την κατεργασία, µε αφαίρεση ύ
Εργαλειοµηχανές για την κατεργασία της πέτρας, των κεραµευτικών προϊόντων, του
σκυροδέµατος, του αµιαντοτσιµέντου ή παρόµοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή
κατάσταση του γυαλιού (εκτός από µηχανές του χεριού)
Εργαλειοµηχανές (ό. συµπ. οι µηχανές για το κάρφωµα, τη συρραφή, τη συγκόλληση ή το
κόλληµα και άλλες µηχανές για συναρµολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του
κοκκάλου, του σκληρού καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόµοιων σκλ
Μηχανές και εξαρτήµατα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις
εργαλειοµηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465, ό. συµπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς
επεξεργασία τεµάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτοµής αυτόµατης ελευθ
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή
µε αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους
Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση µε ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για απλή συγκόλληση, έστω
και εάν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οξυγονοκοπή, αλλά εκτός εκείνων της κλάσης 8515.
Μηχανές και συσκευές για αυτογενή επιφανειακή σκλήρυνση
Υπολογιστικές µηχανές και συσκευές µεγέθους τσέπης (διαστάσεων <= 170 mm x 100 mm x 45
mm), µε υπολογιστικές λειτουργίες, για την καταγραφή, αναπαραγωγή και επίδειξη δεδοµένων.
Λογιστικές µηχανές, µηχανές γραµµατοσήµανσης, µηχανές έκδοσης εισιτηρίωνκ
Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, αυτόµατες, και µονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές
διατάξεις ανάγνωσης, µηχανές εγγραφής των δεδοµένων σε υπόθεµα µε κωδικοποιηµένη µορφή
και µηχανές επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή µεµβρανών, µηχανές
εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόµατοι διανοµείς τραπεζογραµµατίων, µηχανές διαλογής, µέτρησης
ή συσκευασίας χρηµάτων, µηχανές για το ξύσιµο µολυβιών, διατρητικές µηχανέ
Μέρη και εξαρτήµατα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύµµατα και παρόµοια είδη) που
αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις µηχανές ή συσκευές των κλάσεων
8469 έως 8472, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισµα, το διαχωρισµό, το πλύσιµο, τη σύνθλιψη,
την άλεση, την ανάµειξη ή τη µάλαξη χώµατος, µεταλλευµάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και
υπό µορφή σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συµπίεση ή
Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών
υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του καπνού, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84
Πλαίσια χυτηρίου. Πλάκες υποστήριξης για καλούπια. Μοντέλα χυτηρίου. Καλούπια για µέταλλα
(άλλα από εκείνα για τη χύτευση χελωνών, πλινθωµάτων ή παροµοίων µορφών), µεταλλικά
καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (εκτός εκείνων που
Ρυθµιστικοί κρουνοί και παρόµοιες συσκευές για άκαµπτους ή εύκαµπτους σωλήνες,
ατµολέβητες, δεξαµενές, κάδους ή παρόµοια δοχεία, ό. συµπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι
θερµοστατικά χειριζόµενες βαλβίδες
Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης
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Άξονες µετάδοσης της κίνησης (συµπεριλαµβανοµένων και των εκκεντροφόρων και των
στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. Περικαλύµµατα εδράνων µε ενσωµατωµένα κυλινδικά
έδρανα κύλισης, περικαλύµµατα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για µηχανές. Mηχανισµοί µετ
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών
παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες
συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα
Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την
κατασκευή πλινθωµάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων µε ηµιαγωγό, ηλεκτρονικών
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ή διατάξεων απεικόνισης µε επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές
Μέρη µηχανών ή συσκευών, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο
αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, µέρη µε ηλεκτρική µόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές,
ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύµατος)
Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί µετατροπείς
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες,
ηλεκτρικές γεννήτριες, συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ή για ηλεκτρικούς
περιστρεφόµενους µετατροπείς, π.δ.κ.α.
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία
επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους
Ηλεκτροµαγνήτες (εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρική χρήση). Μόνιµοι µαγνήτες και είδη
που προορίζονται να γίνουν µόνιµοι µαγνήτες µετά από µαγνητοποίηση. Πλάκες υποστήριξης,
σφιγκτήρες και παρόµοιες µόνιµα µαγνητικές ή ηλεκτροµαγνητικές διατά
Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη
τους
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαµβανοµένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή
ορθογώνια µορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των µεταχειρισµένων, καθώς και εκτός εκείνων από
µη σκληρυµένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)
Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
Ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές, κουρευτικές µηχανές, µηχανές ψαλιδίσµατος των µαλλιών και
αποτριχωτικές συσκευές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και µέρη τους
Μηχανές πυροδότησης, διατάξεις ανάφλεξης και εκκινητήρες, ηλεκτρικοί, για κινητήρες
εσωτερικής καύσης µε εξωτερική ανάφλεξη ή αυτανάφλεξη (π.χ. µηχανές και διατάξεις
µαγνητοηλεκτρικές ή δυναµοµαγνητοηλεκτρικές, πηνία και αναφλεκτήρες αφής καθώς και α
Συσκευές φωτισµού και σηµατοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαµπτήρες της κλάσης
8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις αφαίρεσης του πάγου από τα τζάµια και διατάξεις
κατά του θαµπώµατος των τζαµιών, των τύπων που χρησιµοποιούνται για αυτ
Φακοί τσέπης και άλλες φορητές ηλεκτρικές λυχνίες, που λειτουργούν µε δική τους πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτές ή δυναµό (εκτός από τις
συσκευές φωτισµού της κλάσης 8512)
Κλίβανοι βιοµηχανικοί ή εργαστηρίων, ηλεκτρικοί, ό. συµπ. οι κλίβανοι που λειτουργούν µε
επαγωγή ή µε διηλεκτρική θέρµανση (εκτός των ξηραντήριων). Αλλες συσκευές βιοµηχανικές ή
εργαστηρίων για τη θερµική επεξεργασία υλών µε επαγωγή ή διηλεκτρική θέρ
Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές για µαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή
συγκόλληση (µπρουντζοκόλληση) ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που λειτουργούν µε ηλεκτρικά θερµαινόµενο αέριο, µε λέιζερ ή µε άλλες δ
Θερµαντήρες νερού και θερµοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές
συσκευές για τη θέρµανση του χώρου ή για παρόµοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερµικές συσκευές για
την περιποίηση των µαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώµατος, ηλεκτρικά µπιγκουτί κα
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου
συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές
(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε φερόµενη ηλεκτρική ενέργει
Μικρόφωνα και τα υποστηρίγµατα αυτών (εκτός των ασυρµάτων µε ενσωµατωµένο ποµπό).
Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό περίβληµα. Ακουστικά, έστω και συνδυασµένα µε
µικρόφωνο (εκτός από τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόω
Πικάπ, ηλεκτρόφωνα, συσκευές ανάγνωσης κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του
ήχου, χωρίς ενσωµατωµένη διάταξη ηχοληψίας (εκτός εκείνων που είναι συνδυασµένες µε
συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση)
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Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου, είτε έχουν
ενσωµατωµένο δέκτη βιντεοφωνικών σηµάτων ή όχι (εκτός από τις µαγνητοσκοπικές συσκευές
λήψης βιντεοκάµερες)
Μέρη και εξαρτήµατα, που σαφώς προορίζονται για αποκλειστική ή κύρια χρήση στις συσκευές
αναπαραγωγής και εγγραφής του ήχου, καθώς και στα µαγνητοσκόπια εγγραφής εικόνας και
ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου π.δ.κ.α.
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για
εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37)
Συσκευές µετάδοσης (ποµποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την
τηλεόραση, είτε έχουν ενσωµατωµένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και
συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και
συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού
Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και
συνδυασµένες, στο ίδιο προστατευτικό περίβληµα, µε συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου ή µε ωρολογιακή συσκευή
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωµατωµένους δέκτες ραδιοφωνικών εκποµπών ή συσκευές
εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι
συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο
Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκποµπής και λήψης για τη
ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές
λήψης (τηλεοπτικές κάµερες), για µαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήµατα κουδουνιών,
σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερµοί για διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των
τύπων που χρησιµοποιούνται για αυτοκίνητα οχήµατα και ποδήλατα ή σε δρόµ
Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί
Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές
αντιστάσεις)
Κυκλώµατα τυπωµένα
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιµο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών
κυκλωµάτων (π.χ. διακόπτες, ασφάλειες, απαγωγείς υπερτάσεων, αντιστάσεις στα κύµατα
ηλεκτρισµού, φις και πρίζες και κουτιά σύνδεσης), για τάση > 1.000 V (εκτός απ
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιµο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών
κυκλωµάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύµατα ηλεκτρισµού, φις
και πρίζες, υποδοχές λαµπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης), για τάση <
Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισµού, έδρανα, ερµάρια και άλλες βάσεις, που είναι εξοπλισµένες
µε δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, όπου περιλαµβάνονται και οι βάσεις
που έχουν ενσωµατωµένες όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης
8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α.
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς
σφραγισµένοι, λαµπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί
Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερµής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου (π.χ. σωλήνες κενού,
σωλήνες µε ατµό ή αέριο, σωλήνες ανόρθωσης µε ατµό υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και
λυχνίες για τηλεοπτικές µηχανές λήψης) και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,
∆ίοδοι, τρανζίστορ και παρόµοιες διατάξεις µε ηµιαγωγό. Φωτοευαίσθητες διατάξεις µε ηµιαγωγό,
ό. συµπ. τα φωτοστοιχεία έστω και συναρµολογηµένα σε αυτοτελείς µονάδες ή µε µορφή πίνακα
(εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες). ∆ίοδοι εκποµπής φωτός. ∆εµέν
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85
Σύρµατα και καλώδια (ό. συµπ. τα οµοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, µονωµένα
(έστω και µονωµένα µε φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωµένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι µονωµένοι
ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και µε εξαρτήµατα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ
Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαµπτήρες, συστοιχίες
ηλεκτρικών στηλών, ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη για ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή
άλλες ενώσεις του άνθρακα, έστω και σε ένωση µε µέταλλο
Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από µονωτικά τεµάχια)
Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν
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απλά µεταλλικά τεµάχια στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό
σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή εγκαταστάσεις (εκτός των µο
Απορρίµµατα και υπολείµµατα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές.
Εξαντληµένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και συσσωρευτές. Ηλεκτρικά µέρη
µηχανών και συσκευών που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στοκ
Σιδηροδροµικά οχήµατα για τη συντήρηση και άλλα οχήµατα για την εξυπηρέτηση των
σιδηροδροµικών γραµµών, έστω και αυτοπροωθούµενα (π.χ. σκευοθήκες, αυτοκίνητα-γερανοί,
οχήµατα µε µηχάνηµα επιδιόρθωσης σιδηρογραµµών, οχήµατα ευθυγράµµισης σιδηροτροχιών
Μέρη από σιδηροδροµικά οχήµατα, π.δ.κ.α.
Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήµατα (εκτός από τα οχήµατα-ελκυστήρες της κλάσης 8709)
Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήµατα κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά
προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συµπ. τα αυτοκίνητα
εµπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης
Αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά
προσώπων ή εµπορευµάτων (π.χ. αυτοκίνητα αποκοµιδής οχηµάτων για επισκευή, αυτοκίνηταγερανοί, πυροσβεστικά οχήµατα, οχήµατα για το σκούπισµα ή την κατάβρεξη τωνδ
Αµαξώµατα (ό. συµπ. οι θάλαµοι οδήγησης) για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων των κλάσεων
8701 έως 8705
Μέρη και εξαρτήµατα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα
φορτηγά οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705,
π.δ.κ.α.
Οχήµατα-φορεία χωρίς µηχανισµό ανύψωσης, των τύπων που χρησιµοποιούνται σε εργοστάσια,
αποθήκες, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια για τη µεταφορά σε µικρές αποστάσεις.
Οχήµατα-ελκυστήρες, των τύπων που χρησιµοποιούνται σε σιδηροδροµικούς σταθµούς
Μοτοσυκλέτες (ό. συµπ. τα µοτοποδήλατα) και ποδήλατα µε βοηθητικό κινητήρα, έστω και µε
καλάθι στο πλάι. Πλάγια καλάθια για µοτοσυκλέτες
∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συµπ. τα τρίτροχα µεταφοράς εµπορευµάτων), χωρίς
κινητήρα
Αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά αναπήρους, έστω και µε
κινητήρα ή άλλη διάταξη για µηχανική προώθηση (εκτός από αυτοκίνητα οχήµατα και ποδήλατα,
µε ειδικούς µηχανισµούς)
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για
ασθενείς και σωµατικά αναπήρους, π.δ.κ.α.
Παιδικά αµαξάκια και µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Ρυµουλκούµενα οχήµατα, ό. συµπ. τα ηµιρυµουλκούµενα, για οχήµατα παντός τύπου, και άλλα
µη αυτοκινούµενα οχήµατα (εκτός εκείνων που προορίζονται για σιδηροτροχιές). Μέρη αυτών,
π.δ.κ.α.
Αεροσκάφη µε κινητήρα (π.χ. ελικόπτερα και αεροσκάφη συαθερών πτερύγων). ∆ιαστηµόπλοια,
περιλαµβανοµένων και των δορυφόρων, πύραυλοι φορείς διαστηµοπλοίων, καθώς και
υποτροχιακά διαστηµόπλοια
Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α.
Θαλαµηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού. Κωπήλατοι λέµβοι και µονόξυλα
(κανώ)
Ίνες οπτικές και δέσµες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός εκείνων της κλάσης 8544
που αποτελούνται από ίνες επενδυµένες η καθεµία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες.
Φακοί (ό. συµπ. οι φακοί επαφής), πρίσµατα, καθρέπτες και άλλα στο
Φακοί, πρίσµατα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από ύλες παντός τύπου, για όργανα και
συσκευές, συναρµολογηµένα (εκτός εκείνων που είναι από γυαλί µη κατεργασµένο οπτικά)
Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόµοια είδη (εκτός από µατογυάλια για
τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και φακούς ή σκελετούς για µατογυάλια)
∆ιόπτρες µε δύο οπτικά πεδία, διόπτρες µε ένα οπτικό πεδίο, αστρονοµικές διόπτρες, οπτικά
τηλεσκόπια και οι βάσεις αυτών. Αλλα αστρονοµικά όργανα και οι βάσεις αυτών (εκτός από
όργανα ραδιοαστρονοµίας και άλλα όργανα και συσκευές που δεν κατονοµάζοντ
Φωτογραφικές µηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) για
φωτογραφική χρήση και λυχνίες στιγµιαίου φωτός (εκτός από τους λαµπτήρες εκκένωσης της
κλάσης 8539)

6.079

40

4.670
29.080
318.632
889.233

80
4.756
92.297
131.809

1.093.919
432.114

302.562
179.908

1.160.760

79.154

2.056

161

4.123.760

704.062

15.000

3.220

4.188

147

226.852

29.992

62.632

6.580

120.805
63.394

16.993
3.437

645.335

147.754

385
191.216

5
103.567

10.014

774

21.369

187

4.766
11.456

27
15

467.889

5.781

109

6

31.564

316

105

9007'

9010'

9011'

9013'
9014'
9015'
9016'

9017'

9018'

9019'

9020'

9021'

9022'

9023'

9025'

9026'

9027'
9028'

9029'

9030'
9031'
9032'
9033'
9101'

Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής)
Συσκευές και εξοπλισµός για φωτογραφικά ή κινηµατογραφικά εργαστήρια (όπου
συµπεριλαµβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή χάραξη των σχεδιαγραµµάτων των
κυκλωµάτων επάνω σε φωτοευαίσθητα ηµιαγωγικά υλικά), που δεν κατονοµάζονται αλλού στο
κεφάλ
Μικροσκόπια οπτικά, ό. συµπ. τα µικροσκόπια για τη φωτοµικρογραφία, τη µικροκινηµατογραφία
ή τη µικροπροβολή (εκτός από αµφοτερόφθαλµα µικροσκόπια για την οφθαλµολογία, καθώς και
όργανα και συσκευές της κλάσης 9031)
∆ιατάξεις µε υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως είδη. Λέιζερ (εκτός
από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και συσκευές οπτικής που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90
Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας)
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας,
υδρολογίας, µετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα
Ζυγοί µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη, έστω και µε σταθµά
Όργανα και συσκευές σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισµού (π.χ. µηχανές σχεδίασης,
παντογράφοι, µοιρογνωµόνια, µαθηµατικά εργαλεία, λογαριθµικοί κανόνες και κύκλοι). Οργανα
και συσκευές µέτρησης του µήκους, για χρήση µε το χέρι (π.χ. χάρακες, µέτρα σε ται
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συµπ. οι
σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της
οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α.
Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων,
αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ
Αναπνευστικές συσκευές και µάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές µάσκες χωρίς µηχανικά
µέρη και χωρίς κινητό στοιχείο φιλτραρίσµατος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές συσκευές
για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία)
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συµπ. τα δεκανίκια, οι
ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσµοι. Νάρθηκες και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία
καταγµάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο
Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιµοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα και γάµα,
έστω και για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συµπ. οι συσκευές
ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες ακτίνων Χ και άλλες διατάξει
Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε εκθέσεις),
ακατάλληλα για άλλες χρήσεις (εκτός από συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση της
κλάσης 8805, αντικείµενα συλλογών της κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείµε
Πυκνόµετρα (αραιόµετρα, µετρητές οξύτητας) και παρόµοια επιπλέοντα όργανα, θερµόµετρα,
πυρόµετρα, βαρόµετρα, υγρόµετρα και ψυχρόµετρα, έστω και µε διάταξη καταγραφής της
ένδειξης, ακόµα και συνδυασµένα µεταξύ τους
Όργανα και συσκευές για τη µέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθµης, της πίεσης ή των
άλλων µεταβλητών µεγεθών των υγρών ή των αερίων, π.χ. µετρητές παροχής, δείκτες στάθµης
υγρών ή αερίων, µανόµετρα, µετρητές θερµότητας (εκτός από όργανα και συ
Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χηµικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίµετρα, διαθλασίµετρα,
φασµατόµετρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα και συσκευές για τον προσδιορισµό του
ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παροµοίων χα
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών
Μετρητές, π.χ. στροφόµετρα, µετρητές παραγωγής, ταξίµετρα, µετρητές χιλιοµέτρων ή µετρητές
βηµάτων (εκτός από µετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού). Ταχύµετρα και άλλοι µετρητές
ταχύτητας (εκτός εκείνων της κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια
Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσµατος και άλλα όργανα και συσκευές για τη µέτρηση ή τον έλεγχο
των ηλεκτρικών µεγεθών. Οργανα και συσκευές για τη µέτρηση ή την ανίχνευση των
ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάµα, Χ, των κοσµικών ακτινοβολιών ή άλλων ιονιζουσών ακ
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης
Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481)
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια, ό. συµπ. τα χρονόµετρα του αυτού τύπου,

16.634

64

6.191

395

340

5

7

1

15.033

26

3.126
15.198

114
1.594

3.587

318

5.602.546

79.552

201.738

10.693

104.350

5.834

1.581.248

8.001

14.090

2.636

66

17

74.586

2.024

31.630

4.135

3.830.274
40.231.951

63.160
3.348.855

265.572

1.228

47.107

215

830.960
140.587

25.129
6.266

18.029
24.693

553
31

106

9102'

9103'
9104'

9105'

9106'
9107'
9108'

9110'
9111'
9113'
9201'
9202'
9205'
9206'
9207'
9209'

9303'

9304'
9305'

9401'

9402'
9403'

9404'

9405'
9406'

9503'

µε πλαίσιο από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός
εκείνων των οποίων η βάση είναι από χάλυβα)
Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια, ό. συµπ. τα χρονόµετρα του αυτού τύπου
(εκτός εκείνων που είναι από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα
µέταλλα)
Ρολόγια µε µηχανισµό ρολογιού τσέπης ή χεριού (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και
παρόµοια ρολόγια της κλάσης 9101 ή 9102, καθώς και ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων
ελέγχου και παρόµοια ρολόγια της κλάσης 9104)
Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόµοια ρολόγια, για αυτοκίνητα,
αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήµατα
Ρολόγια (εκτός από ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια της κλάσης 9101 ή
9102, ρολόγια µε µηχανισµό ρολογιού τσέπης ή χεριού της κλάσης 9103, καθώς και ρολόγια για
τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόµοια ρολόγια της κλάσης 9104)
Συσκευές ελέγχου του χρόνου και χρονόµετρα, µε ωρολογιακό µηχανισµό ή σύγχρονο κινητήρα,
π.χ. ρολόγια καταγραφής του χρόνου εργασίας και ρολόγια αποτύπωσης ώρας και ηµεροµηνίας
(εκτός από τα ρολόγια των κλάσεων 9101 έως 9105)
Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυµπλέκτες µε δράση που ρυθµίζεται χρονικά, µε ωρολογιακό
µηχανισµό ή σύγχρονο κινητήρα
Μηχανισµοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρµολογηµένοι
Ωρολογιακοί µηχανισµοί, πλήρεις, µη συναρµολογηµένοι ή µόνο µερικώς συναρµολογηµένοι σετ
µηχανισµών. Μη πλήρεις, συναρµολογηµένοι ωρολογιακοί µηχανισµοί. Ηµιτελείς ωρολογιακοί
µηχανισµοί
Πλαίσια για ρολόγια χεριού, τσέπης και παρόµοια ρολόγια (ό. συµπ. τα χρονόµετρα του αυτού
τύπου) της κλάσης 9101 ή 9102 και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Πιάνα, ό. συµπ. τα αυτόµατα πιάνα. Τσέµπαλα και άλλα έγχορδα όργανα µε κλίµακα πλήκτρων
Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων που έχουν κλίµακα πλήκτρων)
Πνευστά µουσικά όργανα, π.χ. κλαρινέτα, τροµπέτες και γκάιντες (εκτός από εκκλησιαστικά
όργανα)
Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύµπανα, µεγαλοτύµπανα, ξυλόφωνα, κύµβαλα, χειροκρόταλα
(καστανιέτες),µαράκας(maracas)]
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ.
εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες και ακορντεόν)
Μέρη και εξαρτήµατα για µουσικά όργανα (π.χ. µηχανισµοί για µουσικά κουτιά, κάρτες, δίσκοι
και κύλινδροι για µηχανικά µουσικά όργανα), π.δ.κ.α. Μετρονόµοι και διαπασών παντός τύπου
Πυροβόλα όπλα και παρόµοια είδη, τα οποία χρησιµοποιούν την εκρηκτική δύναµη της
πυρίτιδας, π.χ. τουφέκια κυνηγιού και σκοποβολής, πυροβόλα όπλα που οπλίζονται από την
κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη κατασκευασµένα µόνο για την εκτόξευση φω
Τουφέκια, καραµπίνες και πιστόλια µε ελατήριο, συµπιεσµένο αέρα ή συµπιεσµένο αέριο,
ρόπαλα και άλλα µη πυροβολούντα όπλα (εκτός από σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες και άλλα όπλα µε
λεπίδα της κλάσης 9307)
Μέρη και εξαρτήµατα για όπλα και παρόµοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α.
Καθίσµατα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή
τη χειρουργική της κλάσης 9402), έστω και αν µπορούν να µετατρέπονται σε κρεβάτια και τα
µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική (π.χ. χειρουργικά
τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια µε µηχανισµό για θεραπευτήρια και οδοντιατρικές
πολυθρόνες). Πολυθρόνες κοµµωτηρίων, µε µηχανισµό περιστροφής, ανατροπή
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη
χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Σοµιέδες (εκτός από σπειρώµατα για καθίσµατα). Είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια προϊόντα
(π.χ. στρώµατα, παπλώµατα, µαξιλάρια, παραγεµισµένα χαµηλά καθίσµατα πουφ και
προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι παραγεµισµένα ή επενδυµένα εσωτερικά µ
Συσκευές φωτισµού (ό. συµπ. οι προβολείς) και τα µέρη αυτών, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού. Λάµπες-ρεκλάµες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόµοια
είδη, µε µόνιµη πηγή φωτισµού, καθώς και τα µέρη αυτών, που δεν κατονοµ
Κτίρια προκατασκευασµένα, έστω και ατελή ή µη συναρµολογηµένα ακόµα
Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία µπορούν να επιβιβασθούν και
µε τα οποία µπορούν να µετακινηθούν παιδιά, αµαξάκια για κούκλες και κούκλες που απλώς
αναπαριστούν ανθρώπους). Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω
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Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια
(µπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για
αστεϊσµό, π.δ.κ.α.
Συσκευές και εξοπλισµός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυµναστική, τον ελαφρύ ή βαρύτερο
αθλητισµό και άλλα αθλήµατα (ό. συµπ. η επιτραπέζια αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που
δεν κατονοµάζονται ούτε αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ
Καλάµια ψαρέµατος, αγκίστρια και άλλα είδη για το ψάρεµα µε αρµίδι. Απόχες για ψάρια, δίκτυα
για πεταλούδες και παρόµοια δίκτυα. ∆ολώµατα (εκτός εκείνων της κλάσης 9208 ή 9705) και
παρόµοια είδη κυνηγιού
Περιστρεφόµενα οχήµατα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη
πλανόδιων επιχειρήσεων. Τσίρκα, θηριοτροφεία και περιοδεύοντες θίασοι (εκτός από περίπτερα
πώλησης εµπορευµάτων - ό. συµπ. τα περίπτερα για την πώληση ορισµένων εµπορε
Σκούπες, ψήκτρες και πινέλα (ό. συµπ. εκείνα που αποτελούν µέρη µηχανών, συσκευών ή
οχηµάτων), µηχανικές σκούπες για χρήση µε το χέρι, χωρίς κινητήρα, σφουγγαρόπανα και
ξεσκονιστήρια από φτερά. Κεφαλές πινέλων. Βύσµατα και κύλινδροι για βάψιµο. Καθαρ
Κόσκινα (εκτός από απλά κόσκινα αποστράγγισης)
Σύνολα ειδών ταξιδιού νεσεσέρ, για την περιποίηση του σώµατος, το ράψιµο, το καθάρισµα των
υποδηµάτων ή των ενδυµάτων (εκτός από σύνολα για την περιποίηση των χεριών)
Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη.
Ηµιτελή κουµπιά
Κλείστρα (φερµουάρ) και µέρη αυτών
Στυλογράφοι µε σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και µαρκαδόροι µε µύτη από πίληµα ή µε άλλες
πορώδεις µύτες. Στυλογράφοι µε πένα και παρόµοιοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχµές για
αντίγραφα. Μηχανικά µολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για µολύβια και παρόµοια είδη. Μέ
Μολύβια, µολύβια αντιγραφής και χρωµατιστά µολύβια (εκτός από τα είδη της κλάσης 9608),
λεπτές ράβδοι γραφίτη, µύτες για µολύβια, ράβδοι από χρωµατιστή πάστα (παστέλ), κάρβουνο
για σχεδιάσεις, κιµωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιµωλίες ραφτών
Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιµο ή σχεδίαση, έστω και σε πλαίσιο
Σφραγίδες αναγραφής ηµεροµηνίας, σφραγίδες για τη σφράγιση µε ισπανικό κερί, σφραγίδες
αρίθµησης και παρόµοια είδη, για χρήση µε το χέρι. Σφραγίδες µε σταθερές και µεταβαλλόµενες
ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, για χρήση µε τοχ
Μελανοταινίες για γραφοµηχανές και παρόµοιες µελανοταινίες, µε µελάνη ή αλλιώς
κατασκευασµένες για την αποτύπωση, έστω και τυλιγµένες σε πηνία ή κασέτες. Ταµπόν µελάνης,
έστω και εµποτισµένα, µε ή χωρίς κουτί
Αναπτήρες και άλλα µέσα ανάφλεξης (εκτός από φυτίλια ανάφλεξης και πυροκρουστικά καψούλια
για προωστήρια πυρίτιδα ή εκρηκτικές ύλες της κλάσης 3603) έστω µηχανικά ή ηλεκτρικά, και τα
µέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Χτένες για χτένισµα, χτένες για κόµµωση, πιαστράκια για τα µαλλιά και παρόµοια είδη.
Φουρκέτες, τσιµπιδάκια, ρόλοι κατσαρώµατος, µπικουτί και παρόµοια είδη (εκτός απότις
ηλεκτροθερµικές συσκευές της κλάσης 8516), και τα µέρη αυτών π.δ.κ.α.
Ψεκαστήρες αρωµάτων και παρόµοιοι ψεκαστήρες για τον καλωπισµό (εκτός εκείνων που
λειτουργούν µε εισαγωγή κέρµατος ή µάρκας) και οι σκελετοί και οι κεφαλές αυτών. Πινέλα για
πουδράρισµα και πον-πον, για τη χρήση καλλυντικών ή προϊόντων περιποίησης το
Θερµοµονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερµικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από
γυάλινες φύσιγγες)
Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε
υλικό
Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, που έχουν γίνει εξ
ολοκλήρου µε το χέρι (εκτός από τα τεχνικά και παρόµοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα
βιοµηχανικά προϊόντα που είναι ζωγραφισµένα ή διακοσµηµένα µε το χέρι). Κο
Πρωτότυπα έργα αγαλµατοποιίας, από ύλες παντός τύπου
Αντικείµενα αρχαιολογικά > 100 ετών
λοιπά προίόντα
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