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ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εμαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο πξνο 

ηελ Απζηξαιία θαηά ην πξώην εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 37.085.071 επξώ ην 2009, ελώ ηελ ίδηα 

πεξίνδν ηνπ 2010 ήηαλ 34.455.594 επξώ (αύμεζε  θαηά 7,63% ). 

 

Οη εηζαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο από ηελ Απζηξαιία θαηά ην πξώην εμάκελν 2011 αλήιζαλ ζε 

15.847.680 επξώ, ελώ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2010 ήηαλ 10.104.051 επξώ (αύμεζε  θαηά 56,84% ). 

  

Καηά ην πξώην εμάκελν 2011, νη εμαγσγέο πξντόλησλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία 

απνηεινύζαλ ην 0,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. Η Απζηξαιία, ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν, 

απνηέιεζε ηνλ 43
ν 
ζεκαληηθόηεξν πξννξηζκό ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

 

 

Κςπιόηεπα πποϊόνηα εξαγωγών και ειζαγωγών Ελλάδαρ - Αςζηπαλίαρ ηο ππώηο εξάμηνο 2011 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε θαηά νθηαςήθην θσδηθό ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, 

τα κυπιότεπα εξαγόμενα πποϊόντα κατά το ππώτο εξάμηνο 2011 ήταν: 

Διηέο, Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο, Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην, Φέηα, Μεηαθνξηθνί 

ηκάληεο, Διαηόιαδν, Φάξκαθα. 

 

Τα κυπιότεπα εισαγόμενα πποϊόντα κατά το ππώτο εξάμηνο 2011 ήταν: 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, Απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα ραιθνύ, Φάξκαθα, πγθνιιεηηθά, Ληγλίηεο, 

Υαξηί, Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα ή ηε δηαινγή απγώλ, θξνύησλ ή άιισλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. 

 

Παξαηίζεληαη θαησηέξσ πίλαθαο κε ηα 15 θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα πξνο ηελ Απζηξαιία θαηά 

ην πξώην εμάκελν 2011, πίλαθαο κε ηα 15 θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα από ηελ Απζηξαιία θαηά 

ην πξώην εμάκελν 2011 θαζώο επίζεο θαη πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ηνπ δηκεξνύο 

εκπνξίνπ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 

 

 

 

ΟΘ 15 KYΡΘΟΣΕΡΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΡΑΛΘΑ  

ΚΑΣΑ TO ΠΡΩΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 (Ε ΕΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

 

ΚΩΔΘΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

37.085.071 

20057000 

Άιια ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηώο 

παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ, όρη θαηεςπγκέλα, άιια από ηα 

πξντόληα ηεο θιάζεο 2006. Διηέο 8.360.952 

21069092 

Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη 

νύηε πεξηιακβάλνληαη αιινύ: Πνπ δελ πεξηέρνπλ ιηπαξέο 

ύιεο πνπ πξνέξρνληαη από ην γάια, δαραξόδε, 

ηζνγιπθόδε, γιπθόδε, άκπια θάζε είδνπο ή πνπ 

πεξηέρνπλ θαηά βάξνο ιηγόηεξν ηνπ 1,5 % ιηπαξέο ύιεο 

πνπ πξνέξρνληαη από ην γάια, ιηγόηεξν ηνπ 5 % 

δαραξόδε ή ηζνγιπθόδε, ιηγόηεξν ηνπ 5 % γιπθόδε ή 

άκπια θάζε είδνπο  3.317.334 

76061293 

Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από αξγίιην, κε πάρνο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm:  

Από θξάκαηα αξγηιίνπ. 3 mm ή πεξηζζόηεξν αιιά 

θαηώηεξν ησλ 6 mm 2.480.297 

04069032 Φέηα 2.037.572 



76061299 

Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από αξγίιην, κε πάρνο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm: 

 Από θξάκαηα αξγηιίνπ:  6 mm ή πεξηζζόηεξν    1.750.809 

40101200 

Μεηαθνξηθνί ηκάληεο. Δληζρπκέλνη κόλν κε πθάλζηκεο 

ύιεο 1.625.545 

15091090 

Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη 

εμεπγεληζκέλα, αιιά όρη ρεκηθώο κεηαζρεκαηηζκέλα. 

Παξζέλα.  Άιια 1.289.071 

30049000 

Φάξκαθα (κε εμαίξεζε ηα πξντόληα ησλ θιάζεσλ 3002, 

3005 ή 3006) πνπ απνηεινύληαη από πξντόληα 

αλακεηγκέλα ή κε αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνύο ή πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ (ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ πξννξίδνληαη λα 

ρνξεγεζνύλ δηαδεξκηθά) ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε 

ιηαληθή πώιεζε. Άιια 1.082.709 

99900000 Δκπηζηεπηηθά πξντόληα 979.147 

84281020 Αλειθπζηήξεο θαη αλαβαηήξεο θνξηίνπ. Ηιεθηξηθνί  755.368 

20019065 

Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε 

θπηώλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό 

νμύ:  

Διηέο  726.054 

04069085 Κεθαινγξαβηέξα, θαζέξη 662.079 

40101100 
Μεηαθνξηθνί ηκάληεο. Δληζρπκέλνη κόλν κε κέηαιιν 

573.093 

08062010 ηαθίδα καύξε θνξηλζηαθή 548.588 

84313100 

Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θύξηα γηα ηηο κεραλέο ή ζπζθεπέο ησλ 

θιάζεσλ 8425 κέρξη 8430: 

Γηα αλειθπζηήξεο, αλαβαηήξεο θνξηίνπ ή κεραληθέο 

ζθάιεο  494.742 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΘ 15 KYΡΘΟΣΕΡΕ ΕΘΑΓΩΓΕ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΤΣΡΑΛΘΑ  

ΚΑΣΑ TO ΠΡΩΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 (Ε ΕΤΡΩ) 

(καηά οκηαψήθιο κωδικό ζςνδςαζμένηρ ονομαηολογίαρ) 

 

ΚΩΔΘΚΟ 

.Ο. 

Πεπιγπαθή εμποπεςμάηων ύνολο 

15.847.680 

72107080 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα 

ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα 

κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. Υξσκαηηζκέλα, 

βεξληθσκέλα ή επελδπκέλα κε πιαζηηθέο ύιεο.  Άιια 4.588.102 

72104900 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα 

ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα 

κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα: Αιιηώο 

επηςεπδαξγπξσκέλα: Άιια  3.577.961 



74040010 

Απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα ραιθνύ:  

Από ραιθό θαζαξηζκέλν 1.165.641 

30049000 

Φάξκαθα (κε εμαίξεζε ηα πξντόληα ησλ θιάζεσλ 3002, 

3005 ή 3006) πνπ απνηεινύληαη από πξντόληα 

αλακεηγκέλα ή κε αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνύο ή πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ (ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ πξννξίδνληαη λα 

ρνξεγεζνύλ δηαδεξκηθά) ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε 

ιηαληθή πώιεζε. Άιια 1.028.761 

72106100 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα 

ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα 

κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. Δπελδπκέλα κε θξάκαηα 

αξγηιίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ 862.145 

35069100 

πγθνιιεηηθά κε βάζε πνιπκεξή ησλ θιάζεσλ 3901 έσο 

3913 ή ην θανπηζνύθ 295.408 

27021000 
Ληγλίηεο, έζησ θαη ζε ζθόλε, αιιά κε ζπζζσκαησκέλνη  

269.417 

72107010 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από όρη ζε θξάκα 

ράιπβεο, κε πιάηνο 600 mm ή πεξηζζόηεξν, επηζηξσκέλα 

κε άιιν κέηαιιν ή επελδπκέλα. Λεπθνζίδεξνο 

βεξληθσκέλνο. Πξντόληα επελδπκέλα κε νμείδηα ρξσκίνπ 

ή κε ρξώκην θαη νμείδηα ρξσκίνπ, βεξληθσκέλα 236.316 

48030090 

Υαξηί ηνπ ηύπνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ραξηί πγείαο, 

πεηζέηεο θαζαξηζκνύ από θαιισπηζηηθά 

παξαζθεπάζκαηα (ληεκαθηγηάδ), πεηζέηεο ρεξηώλ, 

ραξηνπεηζέηεο θαγεηνύ ή γηα δηάθνξεο άιιεο νηθηαθέο 

ρξήζεηο, ρξήζεηο πγηεηλήο ή θαζαξηζκνύ, έζησ θαη 

ξπηηδσκέλν (θξεπαξηζκέλν), πηπρσηό, αλάγιπθν 

(γθνθξέ), δηάηξεην, ρξσκαηηζκέλν, επηθαλεηαθώο 

δηαθνζκεκέλν ή ηππσκέλν, ζε ξνινύο ή θύιια: Άιια  198.530 

84336000 

Μεραλέο γηα ην θαζάξηζκα ή ηε δηαινγή απγώλ, θξνύησλ 

ή άιισλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ  198.000 

12072010 

Άιια ζπέξκαηα θαη ειαηώδεηο θαξπνί, έζησ θαη 

ζπαζκέλα:  

Πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά  171.360 

33061000 

Απνζηεηξσκέλα ξάκκαηα ρεηξνπξγηθήο θαη παξόκνηα 

απνζηεηξσκέλα πξντόληα γηα ρεηξνπξγηθέο ξαθέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζηεηξσκέλσλ 

ρεηξνπξγηθώλ ή νδνληηθώλ λεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα 

απνξξνθεζνύλ) θαη ηα απνζηεηξσκέλα ζπγθνιιεηηθά γηα 

νξγαληθνύο ηζηνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ρεηξνπξγηθή 

γηα ην θιείζηκν ησλ πιεγώλ. Απνζηεηξσκέλεο ιακηλάξηεο. 

Απνζηεηξσκέλα αηκνζηαηηθά πνπ κπνξνύλ λα 

απνξξνθεζνύλ, γηα ηε ρεηξνπξγηθή ή ηελ νδνληηαηξηθή· 

απνζηεηξσκέλεο απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο γηα ηε 

ρεηξνπξγηθή ή ηελ νδνληηαηξηθή, πνπ κπνξνύλ λα 

απνξξνθεζνύλ ή όρη  153.229 

33049900 

Πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο (καθηγηάδ) 

παξαζθεπαζκέλα θαη παξαζθεπάζκαηα γηα ηε ζπληήξεζε 

ή ηε θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο, άιια από ηα θάξκαθα, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληηειηαθά 

παξαζθεπάζκαηα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα γηα ην 

καύξηζκα. Παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ 148.973 



λπρηώλ ησλ ρεξηώλ ή ησλ πνδηώλ. Άιια 

87083099 

Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ 

θιάζεσλ 8701 κέρξη 8705:  

Φξέλα θαη ζεξβόθξελα. Μέξε απηώλ: Άιια  147.918 

48041111 

Υαξηί θαη ραξηόληα θξαθη, ρσξίο επίρξηζε ή επάιεηςε, ζε 

θπιίλδξνπο ή ζε θύιια, άιια από εθείλα ησλ θιάζεσλ 

4802 ή 4803: Με ιεπθαζκέλα: Με βάξνο θαηά m
2 
 

θαηώηεξν ησλ 150 g  145.329 

 

 

 

 

ΕΞΕΛΘΞΗ ΔΘΜΕΡΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΤΣΡΑΛΘΑ (1999-2010) 

 

                        ΕΘΑΓΩΓΕ                        ΕΞΑΓΩΓΕ                           ΘΟΖΤΓΘΟ 

      

ΔΣΟ ΔΤΡΩ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

% 

ΔΤΡΩ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

% 

ΔΤΡΩ 

1999 29.498.430 

 

54.373.885 

 

24.875.455 

2000 160.056.947 442,59% 62.227.357 14,44% -97.829.589 

2001 40.426.899 -74,74% 59.599.478 -4,22% 19.172.578 

2002 34.724.601 -14,11% 63.895.466 7,21% 29.170.865 

2003 24.185.553 -30,35% 77.654.481 21,53% 53.468.928 

2004 36.068.218 49,13% 78.501.389 1,09% 42.433.171 

2005 25.580.239 -29,08% 78.904.491 0,51% 53.324.252 

2006 27.840.392 8,84% 79.003.195 0,13% 51.162.803 

2007 72.339.803 159,84% 70.918.070 -10,23% -1.421.733 

2008 38.942.003 -46,17% 75.557.264 6,54% 36.615.261 

2009 42.745.636 9,77% 68.965.066 -8,72% 26.219.43 

2010 22.803.981 -46,65% 91.107.908 32,11% 68.303.927 

 

 

 

Κνπηζήο Γεκήηξηνο  

Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α΄ 

 


