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Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας – Ολλανδίας κατά το 2018. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την 

Ολλανδία κατά το 2018 αυξήθηκαν κατά  40.934.006 ευρώ σε σχέση με το 2017 και 

ανήλθαν σε 666.600.275 ευρώ (αύξηση κατά 6,5 % σε σχέση με το 2017). 

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2018 αυξήθηκαν κατά 124.219.44 

ευρώ και ανήλθαν σε 2.799.496.283 ευρώ (αύξηση κατά  4,6% σε σχέση με το 2017). 

Το εμπορικό ισοζύγιο κατά το 2018 παρέμεινε αρνητικό για την Ελλάδα όπως όλα τα 

τελευταία χρόνια και ανήλθε στα  2.132.896.008 ευρώ.  

 

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας – Ολλανδίας (2004 έως 2018) 

Έτος 
Εξαγωγές προς 

Ολλανδία 

Εισαγωγές από 

Ολλανδία 

2004 376.130.873 2.557.632.542 

2005 368.694.407 2.657.637.045 

2006 376.523.848 2.857.078.905 

2007 389.588.686 2.927.333.325 

2008 470.572.430 3.194.270.169 

2009 414.507.584 2.780.025.233 

2010 434.405.676 2.660.430.822 

2011 494.208.815 2.595.576.570 

2012 443.087.632 2.276.225.020 

2013 431.462.536 2.181.964.358 

2014 423.170.553 2.404.827.454 

2015 509.200.350 2.417.032.650 

2016 612.354.364 2.452.383.211 

2017 625.666.269 2.675.276.809 

2018 666.600.275 2.799.496.283 
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Όσον αφορά στις χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών, η Ολλανδία κατέχει την 

16
η
 θέση παγκοσμίως και την 6

η
 θέση όσον αφορά στις χώρες προέλευσης των 

ελληνικών εισαγωγών. 

Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών Ελλάδας 

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ (ευρώ)  

ΙΤΑΛΙΑ 3.453.689.701 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.150.680.646 

ΤΟΥΡΚΙΑ 2.035.442.542 

ΚΥΠΡΟΣ 1.891.411.759 

ΛΙΒΑΝΟΣ 1.489.383.061 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.487.858.682 

Η Π Α 1.370.678.690 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.207.967.647 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1.161.442.066 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1.106.193.682 

ΓΑΛΛΙΑ 1.017.950.427 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 967.789.069 

ΚΙΝΑ 901.251.059 

Π.Γ.Δ.Μ. 798.536.308 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 725.137.058 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 666.600.275 

 

Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών Ελλάδας 

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ (ευρώ)  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.797.636.266 

ΙΡΑΚ 4.548.244.885 

ΙΤΑΛΙΑ 4.507.007.865 

ΡΩΣΙΑ 4.145.123.835 

ΚΙΝΑ 3.593.104.138 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.799.496.283 
 

Παρατίθενται κατωτέρω πίνακας των κυριότερων εξαγωγών της Ελλάδας προς την 

Ολλανδία και πίνακας των κυριότερων εισαγωγών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά 

το 2018 (σε τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς 

Εμπορίου). 
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Οι  κυριότερες εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας  προς την Ολλανδία κατά το 2018 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

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.  

57.829.705 

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

που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 

παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, 

που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη 

λιανική 

57.526.548 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος 

>= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα 

οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

54.098.753 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 

ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 

32.387.107 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού 27.305.647 

7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 21.851.187 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα 

μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές 

17.900.482 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 17.410.550 

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 

φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

17.324.055 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 11.613.560 

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από 

ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

11.343.189 

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης  

11.298.441 

8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 

ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές 

ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές 

(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με 

φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

11.009.047 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η 

λευκή σοκολάτα 

10.531.599 

2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 

Απορρίμματα καπνού 

10.236.549 

2403' Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, 

καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, 

εκχυλίσματα και βάμματα καπνού  

9.970.627 
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3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη 

υγιεινής και καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες  

9.615.010 

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

9.470.393 

7411' Σωλήνες από χαλκό 9.431.004 

6106' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή 

κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 

8.927.998 

7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 

επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια 

υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm  

8.572.187 

3920' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές 

ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, 

ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη 

κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα 

μόνο σε σχήμα 

7.999.627 

7306' Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή (π.χ. συγκολλημένα, 

καρφωτά, θηλυκωμένα ή με απλώς συνενωμένα άκρα), από σίδηρο 

ή χάλυβα (εκτός από σωλήνες χωρίς συγκόλληση, καθώς και 

σωλήνες με κυκλική εσωτερική και εξωτερική εγκάρσια τομή 

7.027.248 

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

λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός 

από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 

καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί 

παπάγιας 

6.637.962 

6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα 

παντός τύπου 

6.616.611 

3923' Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, 

καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές 

ύλες 

6.251.716 

3921' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές 

ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια 

συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη 

κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια  

6.161.259 

4412' Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία 

σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα 

(εκτός από πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία 

πυκνωμένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα 

5.407.726 

7305' Σωλήνες, κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου < 406,4 

mm, που παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή 

χάλυβα (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωμένοι)                                           

> 406,4 mm 

4.824.317 

6104' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-

παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια 

μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες 

(σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

4.652.444 
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Οι κυριότερες εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2018 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένα 

195.374.693 

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

που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 

παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, 

που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη 

λιανική 

190.945.807 

8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 

ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές 

ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές 

(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με 

φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

157.828.681 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 130.892.047 

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. 

Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των 

δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές 

επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α. 

127.765.513 

3002' Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, 

προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα 

κλάσματα του αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, 

είτε λαμβάνονται μέσω βιολογικών τεχνολογικών διαδικασιών είτε 

όχι. Εμβόλια 

121.930.628 

0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 79.819.920 

8528' Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες 

ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή 

συσκευές αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι 

συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο 

65.094.340 

9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 

κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές 

ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της 

οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α. 

44.282.270 

2208' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 

< 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα 

οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχα 

παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή ποτών) 

41.378.917 

0303' Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη 

σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

40.049.050 

0402' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα 

ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

38.979.127 

2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 33.833.773 

0207' Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών 33.536.866 
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κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και 

φραγκόκοτας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά 

βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά 

και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, 

π.δ.κ.α. 

32.553.407 

9021' Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα 

δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες 

και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και 

άλλα είδη προθετικής.  

32.105.807 

8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από 

πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές 

εκτύπωσης διευθύνσεων και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου 

29.788.489 

1901' Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από 

αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που 

δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά 

βάρος υπολογιζόμενο με βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α. 

25.744.045 

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 

24.975.804 

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 22.858.231 

8473' Μέρη και εξαρτήματα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά 

καλύμματα και παρόμοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι 

προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των 

κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

19.995.503 

8502' Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικοί 

περιστροφικοί μετατροπείς 

19.071.841 

2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 

διατροφή των ζώων 

17.839.753 

8708' Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, 

επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και 

αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, 

π.δ.κ.α. 

17.773.793 

6403' Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, 

πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος 

από δέρμα φυσικό  

17.376.175 

2004' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα  16.618.227 

8415' Συσκευές τεχνητού κλίματος, που αποτελούνται από ανεμιστήρα με 

κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της 

περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συμπ. εκείνες στις οποίες ο 

υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα 

15.883.190 

1209' Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά  15.832.886 

 


