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     Α.       ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Στοιχεία γεωγραφίας:  

Έκταση: 30.528 τετρ. χλμ.   

 13.521 τετρ. χλμ. Φλάνδρα,  

 16.845 τετρ. χλμ. Βαλλονία και  

 162 τετρ. χλμ.  Βρυξέλλες  

Η έκταση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 1,3% της συνολικής έκτασης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πληθυσμιακή πυκνότητα 370,3 κατοίκους ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο (στοιχεία 2014) το Βέλγιο είναι, μετά τις Μάλτα και Ολλανδία, η πλέον 

πυκνοκατοικημένη χώρα της Ε.Ε. 

 

Το Βέλγιο διαιρείται σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές: τη Φλάνδρα, τη 

Βαλλονία και τις Βρυξέλλες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε δέκα συνολικά επαρχίες που 

συγκεντρώνουν 589 κοινότητες: 262 η Βαλλονία, 308 η Φλάνδρα και 19 οι Βρυξέλλες. 

 

Κυριότερες πόλεις (εκτίμηση 2015, μητροπολιτικές περιοχές):  

 Βρυξέλλες (πρωτεύουσα) με 1.175.173 κατοίκους,  

 Αμβέρσα με 1.027.342 κατοίκους,  

 Λιέγη με 618.887 κατοίκους, 

 Γάνδη με 544.959 κατοίκους, 

 Louvain με 496.969 κατοίκους, και  

 Σαρλερουά με 429.854 κατοίκους 
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2. Πληθυσμός: 

Πληθυσμός: 11.258.434 κάτοικοι (στοιχεία 2015) 

 57,4% στην Περιοχή της Φλάνδρας (6,46 εκατ. κάτοικοι),  

 32% στην Περιοχή της Βαλλονίας (3,6 εκατ. κάτοικοι), και  

 10,6% στην Περιοχή των Βρυξελλών (1,2 εκατ. κάτοικοι).  

Ο πληθυσμός του Βελγίου είναι κατά 90% αστικός και αντιπροσωπεύει το 2,2% του 

συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. Το Βέλγιο απαρτίζεται εξάλλου από τρεις γλωσσικές 

κοινότητες: τη γαλλόφωνη (περίπου 4,7 εκατ.), τη  φλαμανδόφωνη (περίπου 6,5 εκατ.) και 

την γερμανόφωνη (περίπου 70.000). 

 

Το 11,5% του πληθυσμού (στοιχεία 2015) είναι αλλοδαποί προερχόμενοι κυρίως από 

γειτονικές χώρες και από χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής.  

Η ελληνική ομογένεια αριθμεί περίπου 30.000 άτομα, η πλειονότητα των οποίων έχει 

αποκτήσει την βελγική ιθαγένεια. 

3. Πολιτικό σύστημα - Πολίτευμα 

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, με 

αρχηγό του κράτους τον Βασιλιά Φίλιππο και πρωθυπουργό τον γαλλόφωνο φιλελεύθερο 

Charles Michel, ηγούμενο κυβερνητικού συνασπισμού 4 κεντροδεξιών κομμάτων που 

ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας τον Οκτώβριο 2014. Η νομοθετική εξουσία ασκείται 

από δύο σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων (150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη). 

Σημειώνουμε ότι παράλληλα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα νομοθετικά σώματα, 

λειτουργούν χωριστές κυβερνήσεις και κοινοβούλια σε επίπεδο περιφερειών (βλ. και 

κατωτέρω).  

H χώρα είχε διέλθει προ εξαετίας μακρά περίοδο πολιτικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε 

τον Απρίλιο του 2010 και οδήγησε σε προσωρινή διακυβέρνηση της χώρας από 

«μεταβατική» κυβέρνηση υπό τον Yves Leterme μέχρι τον Δεκέμβριο 2011. Στις αρχές 

Δεκεμβρίου του 2011, 6 κόμματα σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον σοσιαλιστή 

πρωθυπουργό Elio Di Rupo. Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων των 6 κομμάτων για 

σχηματισμό κυβέρνησης είχε γίνει υπό το βάρος τότε της πίεσης των διεθνών αγορών στη 

βελγική οικονομία.  

Τον Μάιο 2014 πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές για την ανάδειξη ομοσπονδιακής 

και περιφερειακών κυβερνήσεων, που κατέληξαν σε αρκετά ευρεία νίκη του συντηρητικού 

κόμματος της Φλάνδρας (N-VA) στον βελγικό βορρά και του σοσιαλιστικού κόμματος (PS) 

στο γαλλόφωνο νότο και τις Βρυξέλλες. Στις αρχές Οκτωβρίου 2014, κεντροδεξιός 

κυβερνητικός συνασπισμός 4 κομμάτων κατέληξε σε συμφωνία επί του οικονομικού 

προγράμματός του στην διάρκεια της θητείας του, γεγονός που σήμανε τον σχηματισμό 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός απαρτίζεται από 3 φλαμανδικά 

κόμματα (συντηρητικό-εθνικιστικό N-VA, χριστιανοδημοκρατικό CD&V, φιλελεύθερο 

OpenVLD) και ένα γαλλόφωνο κόμμα (φιλελεύθερο MR). 

Οι τρεις διοικητικές περιφέρειες (Βαλλονία, Φλάνδρα, Βρυξέλλες) και οι γλωσσικές 

κοινότητες (γαλλόφωνη, φλαμανδόφωνη, γερμανόφωνη) μαζί με την Ομοσπονδιακή 

Κυβέρνηση συγκροτούν επτά κέντρα αποφάσεων. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφασίζει 

για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, δημόσιων οικονομικών, δικαιοσύνης, κοινωνικής 

ασφάλισης και σημαντικό τμήμα των κλάδων δημόσιας υγείας και εσωτερικών υποθέσεων, 
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ενώ στη δικαιοδοσία των τριών περιφερειών ανήκουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, η 

επιστημονική έρευνα, η εκπαίδευση, η γεωργική πολιτική, το εξωτερικό εμπόριο και η 

αναπτυξιακή βοήθεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τάση περαιτέρω αποκέντρωσης και 

αυτονομίας των τριών περιφερειών σε θέματα κυρίως προϋπολογισμού και οικονομικής 

διαχείρισης, που οφείλεται κυρίως στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των περιοχών αυτών 

και προωθείται έντονα από τη Φλάνδρα, ενδέχεται να οδηγήσει μελλοντικά στη μετεξέλιξη 

της χώρας σε συνομοσπονδία.   

Σημειώνουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση Di Rupo, είχε πριν το τέλος της θητείας 

της δρομολογήσει την 6
η
 «μεταρρύθμιση του κράτους» (“6e Réforme de l’Etat”), η οποία και 

τέθηκε σε ισχύ από 1.7.2014 και προβλέπει την σταδιακή μεταφορά σημαντικών 

αρμοδιοτήτων και κονδυλίων από την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις περιφέρειες 

και τις κοινότητες του Βελγίου, με ταυτόχρονη μεγαλύτερη φορολογική και γενικότερη 

οικονομική «αυτονόμηση» των περιφερειακών κυβερνήσεων. Ως αποτέλεσμα της 

μεταρρύθμισης, τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα των περιφερειακών οντοτήτων αναμένεται να 

περάσουν από τα 45 δις. € σήμερα, στα 65 περίπου δις. €, σημειώνοντας μία αύξηση κατά 

44%. Η πορεία υλοποίησης της 6
ης

 «μεταρρύθμισης του κράτους» από τη νέα κυβέρνηση 

Michel κρίνεται ικανοποιητική σε γενικές γραμμές, με αρκετές διαφωνίες ωστόσο να 

ανακύπτουν αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του αναθεωρημένου νόμου χρηματοδότησης 

των περιφερειών, ο οποίος δίνει στις περιφερειακές οντότητες πρόσθετη δημοσιονομική 

αυτονομία εκτιμώμενου ύψους 12 δις. €. Οι διαφωνίες αυτές μπορούν να εξηγηθούν σε ένα 

πρώτο επίπεδο κυρίως από το γεγονός ότι οι δύο περιφερειακές κυβερνήσεις του γαλλόφωνου 

Βελγίου (Βαλλονίας και Βρυξελλών) κυριαρχούνται από το γαλλόφωνο σοσιαλιστικό κόμμα, 

το οποίο βρίσκεται έπειτα από πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 

σε συνδυασμό με το ότι η κυβέρνηση της περιφέρειας της Φλάνδρας απαρτίζεται από τα 3 

φλαμανδόφωνα κόμματα που μετέχουν στον ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό.      

 

3.1 Χαρτογράφηση πολιτικού χώρου Βελγίου 

Τα αποτελέσματα των κρίσιμων εθνικών εκλογών του Μαΐου 2014 στο Βέλγιο 

επιβεβαίωσαν περισσότερο ή λιγότερο τις τάσεις που είχαν πρωτύτερα καταγραφεί στις 

δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις. Σημαντική υπήρξε η επικράτηση του φλαμανδικού 

συντηρητικού εθνικιστικού κόμματος N-VA, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όσο και στην 

περιφέρεια της Φλάνδρας. Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός που σχηματίσθηκε σε 

ομοσπονδιακό επίπεδο, απαρτίζεται από το φλαμανδικό συντηρητικό κόμμα (N-VA), το 

γαλλόφωνο φιλελεύθερο κόμμα (MR) από το οποίο προέρχεται ο πρωθυπουργός Charles 

Michel, το φλαμανδικό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CD&V) και το φλαμανδικό 

φιλελεύθερο κόμμα OpenVld. 

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η δύναμη των πολιτικών κομμάτων στις 150 έδρες του 

βελγικού κοινοβουλίου κατανέμεται ως εξής:  

 N-VA 33 έδρες 

 PS 23 έδρες 

 MR 20 έδρες 

 CD&V 18 έδρες 

 OpenVld 14 έδρες 

 sp.a. 13 έδρες 

 cdH 9 έδρες 

 Groen 6 έδρες 

 Ecolo 6 έδρες 

 Vlaams Belang 3 έδρες 

 PTB-GO! 2 έδρες 

 FDF 2 έδρες 

 Parti Populaire 1 έδρα    

Στην Φλάνδρα, το υπερισχύσαν συντηρητικό κόμμα N-VA ακολούθησε με βάση τα 
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αποτελέσματα των εκλογών του 2014 το κόμμα των χριστιανοδημοκρατών (CD&V), ενώ 

τρίτο κόμμα αναδείχθηκε το φιλελεύθερο κόμμα OpenVld, τέταρτο το κόμμα των 

Φλαμανδών σοσιαλιστών sp.a., πέμπτο το κόμμα των Πρασίνων (Groen) και έκτο το ακραίο 

φλαμανδικό εθνικιστικό κόμμα Vlaams Belang. Ο περιφερειακός κυβερνητικός συνασπισμός, 

με επικεφαλής τον Geert Bourgeois του συντηρητικού κόμματος N-VA, απαρτίζεται από τα 

κόμματα N-VA, CD&V (χριστιανοδημοκρατικό) και OpenVld (φιλελεύθερο).  

Η δύναμη των κομμάτων στο φλαμανδικό κοινοβούλιο (124 εδρών) καταγράφεται 

ως εξής, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014: 

 N-VA: 43 έδρες 

 CD&V: 27 έδρες 

 OpenVld: 19 έδρες 

 sp.a.: 18 έδρες 

 Groen: 10 έδρες 

 Vlaams Belang: 6 έδρες 

 UF (ένωση γαλλόφωνων 

Φλάνδρας): 1 έδρα 

Στο γαλλόφωνο Βέλγιο (Βαλλονία και Βρυξέλλες), με βάση τα αποτελέσματα των 

εκλογών του Μαΐου 2014, υπήρξε διατήρηση της κυριαρχίας του σοσιαλιστικού κόμματος PS 

–το οποίο και ηγείτο του κυβερνητικού συνασπισμού Di Rupo- και το οποίο σχημάτισε 

κυβερνήσεις συνασπισμού με το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (cdH) στην Βαλλονία (με 

επικεφαλής της κυβέρνησης τον σοσιαλιστή Paul Magnette), καθώς επίσης με το ίδιο κόμμα 

και το γαλλόφωνο φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα FDF στις Βρυξέλλες (με επικεφαλής της 

κυβέρνησης τον επίσης σοσιαλιστή Rudi Vervoort). Επικεφαλής εξάλλου της Ομοσπονδίας 

Βαλλονίας-Βρυξελλών (Fédération Wallonie-Bruxelles) τέθηκε ο προ των εκλογών του 2014 

κυβερνήτης της Βαλλονίας, επίσης γαλλόφωνος σοσιαλιστής Rudy Demotte. 

Η δύναμη των κομμάτων στο γαλλόφωνο κοινοβούλιο της Βαλλονίας (75 εδρών) 

καταγράφεται ως εξής, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014: 

 σοσιαλιστικό κόμμα (PS): 

30 έδρες 

 φιλελεύθερο κόμμα (MR): 

25 έδρες 

 cdH 

(χριστιανοδημοκρατικό): 13 

έδρες 

 κόμμα Οικολόγων (Ecolo): 

4 έδρες 

 αριστερό εργατικό κόμμα 

PTB-GO!: 2 έδρες 

 συντηρητικό-φιλελεύθερο 

γαλλόφωνο κόμμα (Parti 

Populaire): 1 έδρα 

Τέλος, η δύναμη των κομμάτων στο κοινοβούλιο των Βρυξελλών (89 εδρών) 

καταγράφεται ως εξής, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014: 

 σοσιαλιστικό κόμμα (PS): 

22 έδρες 

 φιλελεύθερο κόμμα (MR): 

17 έδρες 

 φιλελεύθερο δημοκρατικό 

κόμμα FDF: 12 έδρες 

 cdH 

(χριστιανοδημοκρατικό): 9 

έδρες 

 κόμμα Οικολόγων (Ecolo): 

8 έδρες 

 αριστερό εργατικό κόμμα 

PTB-GO!: 4 έδρες 

 Από πλευράς φλαμανδικών κομμάτων: OpenVld 5 έδρες, Groen 3 έδρες, sp.a. 

3 έδρες, N-VA 3 έδρες, CD&V 2 έδρες και Vlaams Belang 1 έδρα. Τα 

φλαμανδόφωνα κόμματα OpenVld, sp.a. και CD&V που συγκεντρώνουν από 

κοινού 10 έδρες, μετέχουν επίσης στον κυβερνητικό συνασπισμό στην 

περιφέρεια των Βρυξελλών.   
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Τα εργατικά συνδικάτα στο Βέλγιο διαθέτουν αρκετά μεγάλη πολιτική ισχύ και 

επηρεάζουν σε αξιόλογο βαθμό –ή τουλάχιστον βαρύνουν σημαντικά- την λήψη αποφάσεων 

τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακής και περιφερειακών κυβερνήσεων, όσο και επιχειρήσεων. Οι 

τρεις σημαντικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Βέλγιο είναι η Συνομοσπονδία 

Χριστιανικών Συνδικάτων (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique – CSC), η 

Γενική Εργατική Ομοσπονδία (Fédération Générale du Travail en Belgique – FGTB) και η 

Γενική Οργάνωση Φιλελεύθερων Συνδικάτων (Centrale Générale des Syndicats Libéraux – 

CGSLB). Οι δύο πρώτες διαθέτουν 1,7 και 1,5 εκατ. μέλη αντίστοιχα. Τα εργατικά συνδικάτα 

διαπραγματεύονται τις διασυλλογικές συμβάσεις εργασίας (“Accords Interprofessionnels”).    

4. Νομοθετική εξουσία 

Η νομοθετική εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο ασκείται από δύο σώματα: τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων (150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη). Η Γερουσία, με βάση τις 

μεταβολές που εισήχθησαν από την 6
η
 Μεταρρύθμιση του Κράτους, μετά τις εκλογές του 

2014 αλλάζει ριζικά μορφή και μετατρέπεται σε μη μόνιμο νομοθετικό σώμα, με 50 μέλη του 

να ορίζονται από τα περιφερειακά κοινοβούλια και όχι με απ’ ευθείας εκλογή. Κοινοβούλια 

λειτουργούν και σε περιφερειακό επίπεδο (βλ. και αμέσως ανωτέρω). Πιο συγκεκριμένα, το 

κοινοβούλιο της Φλάνδρας αριθμεί 124 έδρες, αυτό της Βαλλονίας 75 έδρες και εκείνο των 

Βρυξελλών 89 έδρες. 

5. Εξωτερικές σχέσεις 

5.1 Βέλγιο-Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το Βέλγιο είναι εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για 

χώρα με έντονο διεθνή προσανατολισμό, ευρωπαϊκή κατεύθυνση και προοπτική και κεντρική 

θέση στον πλούσιο οικονομικά χώρο της βορειοδυτικής Ευρώπης.  

5.2 Συμμετοχή Βελγίου σε διεθνείς οργανισμούς 

Το Βέλγιο μετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, στους 

ακόλουθους πιο σημαντικούς: Benelux, CERN, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, Ε.Ε., FAO, 

G-9, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (εθνικές επιτροπές), IDA, IEA, IFAD, IFC, ILO, 

IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, MIGA, NATO, ΟΟΣΑ, OIF, OSCE, Paris Club, Σύμβαση 

Schengen, ΟΗΕ, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, ΠΟΕ, ΠΟΥ, WIPO, WMO. 

 

5.3 Διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει το Βέλγιο 

 Πλήρη βάση δεδομένων διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει το Βέλγιο από το 

έτος 1987 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν στην σχετική ιστοσελίδα του 

ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, στην διεύθυνση 

http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/base_de_donnees_traites. Επίσης, στην διεύθυνση 

http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/la_belgique_depositaire, επίσης του ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Εξωτερικών, μπορεί να εντοπιστεί κατάλογος διεθνών συμφωνιών στις οποίες το 

Βέλγιο έχει οριστεί θεματοφύλακας. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα στην γαλλική και 

στην φλαμανδική. 

 

5.4 Διμερείς συμφωνίες Ελλάδας-Βελγίου (οικονομικού περιεχομένου) 

Πέραν των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι βασικές συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου, που 

έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, είναι οι εξής : 

 Συμφωνία περί Απαλλαγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (24.5.68, Ν.Δ 

http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/base_de_donnees_traites
http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/la_belgique_depositaire
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117/1969 ΦΕΚ 41/Α/1969).  Αναθεωρήθηκε και μονογραφήθηκε το 1994 και υπεγράφη στην 

Αθήνα στις 25 Μαΐου του 2004. Το Βέλγιο κύρωσε την Συμφωνία στις 22/9/2005. Από 

ελληνικής πλευράς η Συμφωνία κυρώθηκε με τον Νόμο 3407 (ΦΕΚ 266/Α/25.10.2005. Εν. 

Ισχ. 30-12-2005. Αν. ΦΕΚ 36/Α/16-2-2006). Στις 16.3.2010 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 

Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο 25), το οποίο κυρώθηκε από ελληνικής 

πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ 6/Α/9.1.2013), όχι όμως ακόμη από βελγικής πλευράς.   

 Συμφωνία Απαλλαγής Φορολογίας Αεροπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

(23.6.54, ΦΕΚ 62/Α/1955) 

 Συμφωνία Οδικών Μεταφορών (16.7.69, Ν 366/22-6-1976, ΦΕΚ160/Α/25-6-1976). 

 Αεροπορική Σύμβαση (13-4-1955, ΦΕΚ107/Α/1957 Εμπιστευτικό μνημόνιο 

κατανοήσεως επί της ανωτέρω συμβάσεως 12-5-1972). 

 Συμφωνία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1-4-58, ΦΕΚ 179/1958  και 191/1960). 

 Αεροπορική Σύμβαση Αθήνα, 13-4-1955, ΦΕΚ 107/Α/1957. 

Στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βέλγιο τον 

Φεβρουάριο του 2005 πραγματοποιήθηκε και επιχειρηματική αποστολή με στόχο την 

ανανέωση τόσο των διμερών σχέσεων, όσο και της οικονομικής συνεργασίας με το Βέλγιο 

και υπεγράφη Κοινή Δήλωση μεταξύ της ηγεσίας της Ένωσης Βέλγων Επιχειρηματιών και 

του ΣΕΒ, αναφορικά με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, την οποία 

συνυπέγραψε και ο τότε πρίγκιπας και νυν βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος. 

 

5.5 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 5.5.1   Τύπος 

       Κυριότερες γαλλόφωνες ημερήσιες πολιτικές – οικονομικές εφημερίδες:  

 Metro (FR, διανέμεται δωρεάν στα αστικά μέσα μεταφοράς), περίπου 116.000 

αντίτυπα  

 Le Soir, περίπου 74.000 αντίτυπα (Groupe Rossel) 

 La Libre Belgique, περίπου 39.000 αντίτυπα (Groupe IPM) 

 L’Echo, περίπου 14.000 αντίτυπα (Groupe Mediafin)  

 Groupe Sud Presse (τοπικές γαλλόφωνες εφημερίδες La Capitale, La Province, Le 

Quotidien de Namur, La Nouvelle Gazette, La Meuse, Nord Éclair) περίπου 101.000 

αντίτυπα 

 Groupe L’Avenir (τοπικές γαλλόφωνες εφημερίδες Le Courrier, Le Courrier de 

l'Escaut, Vers l'avenir, Le Rappel, Vers l'avenir Brabant wallon, Vers l'avenir 

Namur/Dinant, Vers l'avenir Basse-Sambre, L'avenir du Luxembourg, Le jour 

Verviers, Le jour Huy/Waremme) περίπου 91.000 αντίτυπα 

Κυριότερες φλαμανδόφωνες ημερήσιες εφημερίδες:  

 Het Laatste Nieuws, περίπου 288.000 αντίτυπα 

 Het Nieuwsblad, περίπου 265.000 αντίτυπα 

 Metro (NL, διανέμεται δωρεάν στα αστικά μέσα μεταφοράς), περίπου 128.000 

αντίτυπα 

 Het Belang van Limburg, περίπου 97.000 αντίτυπα 

 Gazet van Antwerpen, περίπου 95.000 αντίτυπα 
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 De Standaard, περίπου 95.000 αντίτυπα 

 De Morgen, περίπου 53.000 αντίτυπα 

 De Tijd, περίπου 31.000 αντίτυπα 

 

Γερμανόφωνη ημερήσια εφημερίδα: 

 Grenz Echo, περίπου 12.000 αντίτυπα  

 

Κυριότερα εβδομαδιαία πολιτικά – οικονομικά περιοδικά: 

 Humo (NL, περίπου 197.000 αντίτυπα) 

 Knack (NL, περίπου 107.000 αντίτυπα) 

 Le Vif/L'Express (FR, περίπου 67.000 αντίτυπα) 

 Le Soir Magazine (FR, περίπου 57.000 αντίτυπα) 

 Paris Match Belgique (FR, περίπου 47.000 αντίτυπα) 

 Trends-Tendances (FR / NL, περίπου 42.000 αντίτυπα) 

 

5.5.2   Ραδιοτηλεόραση 

Το Βέλγιο είναι μία κατακερματισμένη ραδιοτηλεοπτική αγορά, όπως και στον 

γραπτό Τύπο, η οποία απευθύνεται στις τρεις γλωσσικές κοινότητες της χώρας, εκάστη των 

οποίων διαθέτει τα δικά της ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Υπάρχει πληθώρα τηλεοπτικών καναλιών 

που απευθύνονται σε εκάστη των τριών κοινοτήτων, ενώ παράλληλα πάνω από το 90% των 

βελγικών νοικοκυριών είναι συνδεδεμένο  με συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης και 

παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα γειτονικών χωρών (Γαλλίας, Ολλανδίας, 

Γερμανίας, Βρετανίας). Εκάστη κοινότητα διαθέτει επίσης εκτεταμένο ραδιοφωνικό δίκτυο 

αποτελούμενο τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.  

Κυριότερα γαλλόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας: 

 La Une, La Deux, La Trois, ARTE Belgique, ιδιοκτησίας Radio-Télévision belge de la 

Communauté française (RTBF), εθνικά δημόσια κανάλια γενικής θεματολογίας 

 RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL, ιδιοκτησίας RTL Group (TVi s.a.), ιδιωτικά κανάλια 

γενικής θεματολογίας 

 AB3, AB4, ιδιοκτησίας AB Groupe et Groupe TF1, ιδιωτικά κανάλια γενικής 

θεματολογίας 

 Canal Z, ιδιοκτησίας Roularta Media Group, θεματικό ιδιωτικό κανάλι 

Κυριότερα φλαμανδόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας: 

 Één, Ketnet, Canvas, Op 12, Sporza, ιδιοκτησίας Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep (VRT), εθνικά δημόσια κανάλια γενικής θεματολογίας 

 BVN, ιδιοκτησίας Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep (VRT) και Radio Nederland Wereldomroep (RNW), διεθνές δημόσιο 

κανάλι γενικής θεματολογίας  

 VTM, vtmKzoom, 2BE, Q-music TV, JIM, Vitaya, Anne, ιδιοκτησίας Medialaan, 

ιδιωτικά κανάλια γενικής θεματολογίας 
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 Vier, Vijf, ιδιοκτησίας ProSiebenSat.1 Media, ιδιωτικά κανάλια γενικής θεματολογίας 

 EXQI Plus, Culture 7, EXQI sport, ιδιοκτησίας Alfacam, ιδιωτικά κανάλια γενικής 

θεματολογίας 

 Prime, Sporting Telenet, ιδιοκτησίας Telenet, ιδιωτικά κανάλια γενικής θεματολογίας 

 Kanaal Z, ιδιοκτησίας Roularta Media Group, θεματικό ιδιωτικό κανάλι 

Γερμανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο: 

 BRF TV, ιδιοκτησίας Groupe BRF, εθνικό δημόσιο κανάλι γενικής θεματολογίας 

 

Κύριοι δημόσιοι γαλλόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: 

 La Première,  VivaCité,  Musiq'3,  Classic 21,  Pure FM,  RTBF International (RTBF) 

Κύριοι δημόσιοι φλαμανδόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: 

 Radio 1, Radio 2, Klara, Klara Continuo, Studio Brussel, MNM, MNM Hits, Radio 

Vlaanderen Internationaal (RVi), Nieuws+ (VRT) 

Γερμανόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: 

 BRF1, BRF2 (BRF) 

Σημειώνουμε ότι στο Παράρτημα I επισυνάπτουμε πλήρεις καταλόγους βελγικών 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καθώς και πλήρη στοιχεία γαλλόφωνων ομίλων γραπτού και 

ραδιοτηλεοπτικού Τύπου.  

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Γενικά στοιχεία 

Η βελγική οικονομία είναι μια σύγχρονη οικονομία, θεμελιωμένη πρωταρχικώς στη 

δράση των πολλών ιδιωτικών –και πολυεθνικών- επιχειρήσεων που εδρεύουν στη χώρα, ενώ 

τα κύρια πλεονεκτήματα της κεφαλαιοποίησής της αντλούνται από τη στρατηγική θέση της 

χώρας στο κέντρο της Ευρώπης, τα εξελιγμένα δίκτυα μεταφορών, τη διαφοροποιημένη 

βιομηχανική και εμπορική σύνθεση της παραγωγικής της βάσης και τον απόλυτα εξωστρεφή 

προσανατολισμό της βελγικής επιχειρηματικότητας. Ελλείψει ιδίων φυσικών πόρων, το 

Βέλγιο υποχρεούται να εισάγει μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και να εξάγει μεγάλους 

όγκους μεταποιημένων (κυρίως βιομηχανικών) αγαθών, γεγονός που καθιστά τη βελγική 

οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη στις ασταθείς διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. 

Μετά από τέσσερα χρόνια ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, το δεύτερο εξάμηνο του 

2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009 η βελγική οικονομία διήλθε περίοδο βαθιάς ύφεσης, 

υπό το βάρος της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η οικονομία επλήγη κατ’ αρχάς από την 

κρίση στον τραπεζικό τομέα, καθώς οι τρεις σημαντικότερες βελγικές τράπεζες χρειάστηκε 

να λάβουν κρατική οικονομική ενίσχυση για να επιβιώσουν (Fortis, Dexia, KBC), ενώ η 

Fortis κατέληξε επιπλέον να εξαγοραστεί από τον γαλλικό όμιλο BNP Paribas. Στη συνέχεια 

η κρίση επηρέασε το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, το οποίο παραδοσιακά κρατούσε υψηλά 

όλους τους βελγικούς δημοσιονομικούς δείκτες.  

Από την εν λόγω ύφεση, η βελγική οικονομία εξήλθε επισήμως το τρίτο τρίμηνο του 

έτους 2009, κατόπιν τεσσάρων διαδοχικών τριμήνων καθοδικής αναπτυξιακής πορείας. Από 

τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-2,3%) του 2009, η βελγική οικονομία εμφάνισε ανάπτυξη 

2,7% το 2010. Το 2011 το βελγικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 1,8%, ενώ το 2012 αυξήθηκε 
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πολύ ελαφρά κατά 0,2%. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, το 2012 η χώρα 

υπέστη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ευρωζώνη, με τον εξαιρετικά χαμηλό 

ρυθμό ανάπτυξης να οφείλεται πρωτίστως στην πτώση της εσωτερικής ζήτησης και των 

ιδιωτικών επενδύσεων λόγω του απαισιόδοξου οικονομικού κλίματος. Το 2013 η βελγική 

οικονομία σημείωσε μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το 2014 επανήλθε σε θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης, της τάξεως του 1,3%.  

Το 2015, με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, ο ρυθμός 

μεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ ανήλθε σε 1,4%. Το βελγικό ΑΕΠ αυξήθηκε στους κλάδους 

βιομηχανίας κατά 0,4% (έναντι αύξησης κατά 1,7% το 2014 σε σύγκριση με το 2013), 

κατασκευών κατά 2% (έναντι μεγέθυνσης κατά 3,3% το 2014) και υπηρεσιών κατά 1,6% 

(έναντι μεγέθυνσης κατά 1% το 2014). Αυξήθηκαν επίσης οι ιδιωτικές δαπάνες κατανάλωσης 

κατά 1,3%, οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες κατά μόλις 0,2%, καθώς και οι ακαθάριστες 

επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά 2,3% (συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις 

αυξήθηκαν κατά 3,3%, οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 0,6% και οι ιδιωτικές 

επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 1,2%). Η συνολική εγχώρια ζήτηση (μη 

συνυπολογιζομένων μεταβολών των αποθεμάτων) αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές και 

οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8% και 5,2% αντιστοίχως. Τέλος, 

στην διάρκεια του 2015 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στο Βέλγιο 

κατά 0,9% (ήτοι 41.400 άτομα), έναντι αύξησής του κατά 0,3% (ήτοι 15.600 άτομα) το 2014 

και μείωσής του κατά 0,8% το 2013.    

Η μελλοντική πορεία της βελγικής οικονομίας σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα παραμένει σχετικά επισφαλής, κυρίως εξαιτίας του υψηλού δημόσιου χρέους, καθώς 

και των δημόσιων δαπανών που είναι δύσκολο να μειωθούν δραστικά κατά τα επόμενα έτη, 

λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Ιστορικά το Βέλγιο έχει αντιμετωπίσει και κατά το 

παρελθόν προβλήματα υπερβολικού δημόσιου χρέους, όπως για παράδειγμα το 1993 (134% 

του ΑΕΠ). Χάρη σε πολυετή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολουθήθηκε 

τότε, το δημόσιο χρέος υποχώρησε εντυπωσιακά έως το τέλος του 2007 (σε 84% του ΑΕΠ), 

στη συνέχεια όμως και κατά την περίοδο 2008-2009, με την αρχή της οικονομικής κρίσης και 

στη συνέχεια την παγκόσμια ύφεση, η πτωτική πορεία του χρέους ανεκόπη. Η ενίσχυση του 

τραπεζικού κλάδου προς αποφυγή πτώχευσης σε πρώτο στάδιο, αλλά και τα χρόνια 

διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η βελγική οικονομία και τα οποία εντάθηκαν τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίας της κρίσης, είχαν ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του δημόσιου 

χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ σε 102% το 2011, 104,1% το 2012, 105,2% το 2013, 106,5% 

το 2014 και 106,1% το 2015, ενώ για το 2016 εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει σε 

ποσοστό 106,9% του ΑΕΠ.  

Το Βέλγιο, κατά τη διάρκεια του 2011 είχε αντιμετωπίσει κατά περιόδους σοβαρές 

δυσκολίες δανεισμού από τις διεθνείς αγορές εξαιτίας υψηλών επιτοκίων δανεισμού με 

βασική αιτία την παρατεταμένη περίοδο πολιτικής κρίσης. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2011, η 

τότε συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού από 6 βελγικά κόμματα υπό τον 

σοσιαλιστή πρωθυπουργό Elio Di Rupo είχε ανοίξει τον δρόμο για σχηματισμό 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με βασικό σκοπό τον καθησυχασμό των κοινοτικών οργάνων 

και των διεθνών αγορών, που προς το τέλος του 2011 είχαν εντείνει τις πιέσεις τους στη 

βελγική οικονομία. Την τετραετία 2012-2015 το Βέλγιο αντιμετώπισε ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους δανεισμού από τις αγορές, καθώς τα επιτόκια δανεισμού του βελγικού κράτους 

αποκλιμακώθηκαν –ακολουθώντας και την γενικότερη τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο- 

φθάνοντας μάλιστα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.  

Κοινή ωστόσο διαπίστωση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και διεθνών 

χρηματοδοτικών οργανισμών αποτελεί το γεγονός ότι η βελγική Κυβέρνηση πρέπει να προβεί 

σε εκτεταμένες περαιτέρω μεταρρυθμίσεις με στόχο τον δραστικό περιορισμό των κρατικών 

δαπανών, την αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, συντάξεων και 
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υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 

προκειμένου να απαλείψει στα αμέσως προσεχή χρόνια το διαρθρωτικό και το ονομαστικό 

δημοσιονομικό έλλειμμα και να επαναφέρει το δημόσιο χρέος της χώρας σε επίπεδα 

ελεγχόμενα, κάτω του 100% του ΑΕΠ.  

Θετικό πάντως αντίκτυπο στην εικόνα του Βελγίου στις αγορές και γενικότερα στην 

πιστοληπτική του ικανότητα φαίνεται να είχε το γεγονός ότι δεν επαληθεύθηκαν οι αρχικοί 

φόβοι ότι τις εθνικές εκλογές του 2014 θα ακολουθούσε μακρά περίοδος πολιτικής 

αβεβαιότητας, όπως είχε συμβεί το 2011, αφού σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και 

πριν τα τέλη του 2014 είχε σχηματισθεί σταθερή κυβέρνηση, η οποία μάλιστα προχωρά σε 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επιδεικνύει προσήλωση στον σκοπό της αντιμετώπισης των 

χρόνιων προβλημάτων της βελγικής οικονομίας. 

 

2. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες του 

Βελγίου με την εξέλιξή τους από το 2012, με τα ελαφρώς αναθεωρημένα στοιχεία του 2015, 

αλλά και τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για το 2016. 

 2012 2013 2014 2015* 2016** 

Μεταβολή πραγματικού  ΑΕΠ (% μεταβολή) +0,2 0,0 +1,3 +1,4 +1,3 

Ακαθάριστη κεφαλαιακή δαπάνη (% μεταβολή) +0,2 -1,7 +7,0 +2,3 +2,3 

Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) +1,8 +1,6 +5,4 +4,8 +5,2 

Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) +1,4 +0,8 +5,9 +5,2 +5,1 

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -4,2 -3,0 -3,1 -2,6 -2,8 

Πρωτογενές αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -0,6 0,3 0,1 0,3 -0,2 

Δημόσιο χρέος (σε δισ. ευρώ) 403,4 413,0 426,7 434,2 - 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 104,1 105,2 106,5 106,1 106,9 

Κρατικά έσοδα (σε δις. ευρώ) 199,9 206,4 208,2 210,3 - 

Κρατικές δαπάνες (σε δις. ευρώ) 216,3 218,3 220,6 221,0 - 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,1 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) 2,6 1,2 0,5 0,6 1,6 

Εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας (%) 7,6 8,4 8,6 8,6 8,6 

      

Πηγές: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux, SPF Finances, Commission 

Européenne, BCE, EUROSTAT 

Σημειώσεις: * Νέες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου όσον αφορά τα μακροοικονομικά 

στοιχεία έτους 2015, Institut des Comptes Nationaux 

                       ** Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου, Institut des Comptes Nationaux  

 

3. Εξέλιξη και ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών 

Με βάση τα στοιχεία δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους του Βελγίου 

για το έτος 2015 που ανακοινώθηκαν στις 20 Απριλίου τρέχοντος έτους από τη βελγική 
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Στατιστική Υπηρεσία (Institut des Comptes Nationaux), καθώς επίσης και σειρά 

μακροοικονομικών δεικτών για το περασμένο έτος, τα οποία κοινοποιήθηκαν και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και 

αναθεωρήθηκαν στις αρχές Ιουνίου 2016, το βελγικό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2015 

ανήλθε σε €10,66 δις., ήτοι 2,6% του ΑΕΠ (ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε πρωτογενές 

πλεόνασμα ύψους €1,23 δις. ή 0,3% του ΑΕΠ). Σημειώνουμε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα 

του 2014 είχε ανέλθει σε €12,32 δις., αντιπροσωπεύοντας το 3,1% του βελγικού ΑΕΠ. Το 

δημόσιο χρέος ανήλθε το 2015 σε €434,19 δις., ήτοι 106,1% του ΑΕΠ, έναντι €426,71 δις. ή 

106,5% του ΑΕΠ το 2014.   

Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ και ανήλθαν σε 

51% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες τόκων επίσης μειώθηκαν, κατά 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

ανερχόμενες συνολικά σε 2,9% του ΑΕΠ. Συνολικά οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 

1,2% του ΑΕΠ, ανερχόμενες σε €220,99 δις. Τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν κατά 0,7% του 

ΑΕΠ, ανερχόμενα σε 51,3% του ΑΕΠ (€210,33 δις.), ενώ μειώθηκαν επίσης τα πάσης 

φύσεως φορολογικά και παραφορολογικά έσοδα κατά 0,3% του ΑΕΠ και ανήλθαν σε 44,6% 

του ΑΕΠ (στα €182,93 δις.). 

Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέγραψε το 

2015 έλλειμμα ύψους 1,2% του ΑΕΠ (σημαντικότατη βελτίωση κατά 1,3% του ΑΕΠ σε 

σύγκριση με το 2014), οι περιφέρειες και οι κοινότητες έκλεισαν το 2015 με έλλειμμα ύψους 

1,4% του ΑΕΠ (χειροτέρευση κατά 1,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2014), οι τοπικές 

αρχές έκλεισαν με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό (βελτίωση κατά 0,2% του ΑΕΠ σε 

σύγκριση με το 2014), και τέλος οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατέγραψαν μικρό 

πλεόνασμα της τάξεως του 0,1% του ΑΕΠ (βελτίωση κατά 0,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 

2014).  

Από πλευράς λοιπών μακροοικονομικών δεικτών κυριαρχεί η αναπτυξιακή πορεία της 

βελγικής οικονομίας το 2015, με ρυθμό ανάπτυξης 1,4%, με αύξηση των επενδύσεων κατά 

2,3% και της εγχώριας ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,3%, καθώς και αύξηση των 

εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 4,8% και 5,2% αντίστοιχα). 

Όσον αφορά την ανεργία, το 2015 ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας ανήλθε σε 8,6%, 

έναντι 8,6% το 2014.   

Παρατηρούμε εξάλλου την ελαφρότατη άνοδο του δείκτη πληθωρισμού το 2015 στο 

επίπεδο του 0,6%, από 0,5% το 2014. Επίσης, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

παρουσίασε βελτίωση και εμφανίστηκε το 2015 ισοσκελισμένο, έναντι ελλείμματος 0,2% του 

ΑΕΠ το 2014. 

Όπως έχουμε προαναφέρει, το 2015 το βελγικό ΑΕΠ αυξήθηκε στους κλάδους 

βιομηχανίας κατά 0,4% (έναντι αύξησης κατά 1,7% το 2014 σε σύγκριση με το 2013), 

κατασκευών κατά 2% (έναντι μεγέθυνσης κατά 3,3% το 2014) και υπηρεσιών κατά 1,6% 

(έναντι μεγέθυνσης κατά 1% το 2014). Αυξήθηκαν επίσης οι ιδιωτικές δαπάνες κατανάλωσης 

κατά 1,3%, οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες κατά μόλις 0,2%, καθώς και οι ακαθάριστες 

επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά 2,3% (συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις 

αυξήθηκαν κατά 3,3%, οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 0,6% και οι ιδιωτικές 

επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 1,2%). Η συνολική εγχώρια ζήτηση (μη 

συνυπολογιζομένων μεταβολών των αποθεμάτων) αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ οι εξαγωγές και 

οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8% και 5,2% αντιστοίχως. Τέλος, 

στην διάρκεια του 2015 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στο Βέλγιο 

κατά 0,9% (ήτοι 41.400 άτομα), έναντι αύξησής του κατά 0,3% (ήτοι 15.600 άτομα) το 2014 

και μείωσής του κατά 0,8% το 2013.    

Οι προσωρινές αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για 

το 2016 αναφέρουν ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,3%, αυξήσεις των εξαγωγών και των 
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εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 5,2% και 5,1% αντίστοιχα), σταθερή αύξηση των 

επενδύσεων (+2,3%), ελαφρά άνοδο του επιπέδου εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,9%), 

σταθεροποίηση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας στο 8,6%, σημαντική άνοδο του 

πληθωρισμού στο 1,6%, και μικρό πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο 

0,1% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται για το 2016 σε 2,8% του ΑΕΠ και το 

επίπεδο του δημοσίου χρέους σε 106,9% του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 

δημοσιεύθηκαν στις 28 Απριλίου, ο ρυθμός μεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ κατά το πρώτο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους εκτιμάται σε 0,2% έναντι του προηγούμενου, τετάρτου 

τριμήνου του 2015 και σε 1,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015. Σημειωτέον ότι κατά 

το τέταρτο τρίμηνο του 2015 η οικονομική δραστηριότητα στο Βέλγιο είχε αυξηθεί κατά 

0,5% έναντι του τρίτου τριμήνου του ιδίου έτους, και κατά 1,5% έναντι του αντίστοιχου 

τελευταίου τριμήνου του 2014.    

3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

 Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,85% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 3,9% 

του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,99% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2015). Το Βέλγιο είναι 

ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος και διαμετακομιστικό κέντρο, με εξαιρετικά αναπτυγμένο 

δίκτυο μεταφορών, από όπου διακινούνται προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Η βιομηχανική και εμπορική βάση του Βελγίου είναι εξαιρετικά ευρεία 

και διαφοροποιημένη, και η βελγική αγορά, παρά τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

παρουσιάζει σήμερα η αγορά εργασίας (χαμηλό ποσοστό απασχόλησης, υψηλό εργατικό 

κόστος), θεωρείται από τις πλέον δυναμικές και ανταγωνιστικές στον ευρωπαϊκό χώρο, αν όχι 

παγκοσμίως. Αρκετή συζήτηση διεξάγεται ωστόσο τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό του 

Βελγίου αναφορικά με την βιωσιμότητα της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας της χώρας, 

δεδομένου του υψηλού εργατικού και ενεργειακού κόστους, που σε συνδυασμό με τις 

συνθήκες της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ωθούν αρκετούς ξένους επενδυτές –και δη 

πολυεθνικές εταιρείες- να εγκαταλείψουν την χώρα, ενώ καθιστούν τη βελγική βιομηχανία 

και τις εξαγωγές ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον.  

 Η βελγική οικονομία κατατάσσεται μεταξύ των πλέον εξωστρεφών σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να αντιπροσωπεύουν (το 2015) το 88,4% του 

βελγικού ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2013). Η εξωστρέφεια αυτή της βελγικής οικονομίας είναι 

ο παράγων που, σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς οικονομικούς αναλυτές, έχει βοηθήσει μέχρι 

σήμερα το Βέλγιο να μετριάσει κάπως τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Από 

την άλλη πλευρά βέβαια, το γεγονός ότι η βελγική οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 

από το διεθνές εμπόριο, την καθιστά αρκετά ευαίσθητη στις μεταβολές του, όπως συμβαίνει 

τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης.  

Το 2015 σημειώθηκε ελαφρά αναπτυξιακή πορεία της βελγικής οικονομίας, με τον 

ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να ανέρχεται σε 1,4%, ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση με το 

2014 που βρισκόταν στο 1,3%. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βελγικής 

Ομοσπονδίας Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (FEB), το βελγικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 

0,1% στην διάρκεια του 4
ου

 τριμήνου του 2015, ήτοι κατά πλησίον των 350 εκατ. €, λόγω της 

εξαήμερης κατάστασης παραλυσίας που επικράτησε στις Βρυξέλλες στα τέλη Νοεμβρίου, 

εξαιτίας της κήρυξης ύψιστου επιπέδου συναγερμού υπό τον φόβο τρομοκρατικών 

χτυπημάτων στην βελγική πρωτεύουσα, σε συνέχεια των τρομοκρατικών επιθέσεων στο 

Παρίσι στα μέσα Νοεμβρίου. Κατά την FEB, η απώλεια εσόδων έπληξε κυρίως τους κλάδους 

μαζικής εστίασης και τουρισμού, μαζικών εκδηλώσεων (συναυλιών, συνεδρίων κλπ.), 

αερομεταφορών και λιανικού εμπορίου, καθώς ο κύκλος εργασιών τους κατά το επίμαχο 

εξαήμερο μειώθηκε κατά 80%, ενώ στο διάστημα των επόμενων 4 εβδομάδων συνέχισε να 

είναι μειωμένος κατά 40%. 
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Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει για το τρέχον έτος ρυθμό ανάπτυξης στο 1,3% και για 

το 2017 στο 1,5%. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας του 

Βελγίου, ο ρυθμός μεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 

έτους εκτιμάται σε 0,2% έναντι του προηγούμενου, τετάρτου τριμήνου του 2015 και σε 1,5% 

έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015. Σημειωτέον ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 η 

οικονομική δραστηριότητα στο Βέλγιο είχε αυξηθεί κατά 0,5% έναντι του τρίτου τριμήνου 

του ιδίου έτους, και κατά 1,5% έναντι του αντίστοιχου τελευταίου τριμήνου του 2014.      

  

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 

έτους 2013 (εκατ. €) 

403.227 397.760 392.675 392.663 392.041 385.121 

% μεταβολή σε 

σύγκριση με 

προηγούμενο έτος 

1,4 1,3 0,0 0,2 1,8 2,7 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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Κατά Κεφαλή ΑΕΠ 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Βελγίου σε τρέχουσες τιμές παρέμεινε υψηλό κατά το 

έτος 2015 (στα 36.500 €), διατηρώντας το Βέλγιο μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ παγκοσμίως. Το βελγικό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους είναι 

κατά ποσοστό 27,2% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ε.Ε.-28) και το δέκατο 

υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015. 

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι οι Βρυξέλλες συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών πλουσιότερων 

πόλεων της Ευρώπης, κυρίως λόγω των υψηλά αμειβόμενων μη-μόνιμων κατοίκων. 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, έτους 2014, στις Βρυξέλλες το ΑΕΠ ανά 

κάτοικο (σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης - PPP) ανέρχεται σε 57.000 ευρώ, στην 

Αμβέρσα σε 37.900 ευρώ, στην περιοχή της Brabant Wallon σε 35.800 ευρώ, ενώ στην 

περιοχή της Brabant Flamand σε 35.300 ευρώ και στην Δυτική Φλάνδρα σε 31.700 ευρώ. Το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Λιέγης είναι αρκετά χαμηλότερο και ανέρχεται σε 23.800 ευρώ. 

Μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, οι Βρυξέλλες κατατάσσονται τρίτες, μετά από το 

κεντροδυτικό Λονδίνο (148.000 ευρώ) και το Λουξεμβούργο (73.000 ευρώ), πάντοτε με βάση 

στοιχεία του 2014, σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης). 

 

ΠΗΓΗ :  EUROSTAT 

 
 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Σε Ευρώ (€) 36.500 35.900 35.400 35.100 34.500 33.500 32.300 33.100 
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3.2 Γεωργία – Αγροτική παραγωγή 

Η γεωργία αποτελεί μικρό τμήμα του βελγικού ΑΕΠ, με την γεωργική παραγωγή 

(συμπεριλαμβανομένων αλιείας και δασοκομίας) να ανέρχεται το 2015 (σε σταθερές τιμές 

έτους 2013) σε 2,819 δις. € και να αντιπροσωπεύει μόλις το 0,70% του βελγικού ΑΕΠ. Το 

κύριο χαρακτηριστικό του βελγικού γεωργικού τομέα είναι ότι μειώνεται διαχρονικά ο 

αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που οδηγεί σε συγκέντρωση γης. Μέσα σε 

30 χρόνια, η χώρα έχει χάσει περίπου το 63% των γεωργικών της εκμεταλλεύσεων. Οι 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν βεβαίως και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της 

έκτασης του Βελγίου (50,6%). Ωστόσο κάθε χρόνο η γεωργική γη μειώνεται, ενώ αντίθετα 

αυξάνονται οι δομημένες εκτάσεις. Το γεγονός αυτό προφανώς έχει άμεσες συνέπειες ως 

προς τη φύση των γεωργικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στη Φλάνδρα, όπου η πυκνότητα 

του πληθυσμού είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Κατά την ίδια περίοδο, η μέση επιφάνεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

υπερδιπλασιάστηκε. Το εργατικό δυναμικό του γεωργικού τομέα υπέστη μια παράλληλη 

συρρίκνωση του όγκου του: ο τομέας απώλεσε το 45% περίπου του αριθμού των 

εργαζομένων που απασχολούνταν σε γεωργικές δραστηριότητες. 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΕΠ γεωργίας σε 

σταθερές τιμές έτους 2013 

(εκατ. €) 

2.819 2.830 2.781 3.150 3.174 3.148 

% μεταβολή σε σύγκριση 

με προηγούμενο έτος 

-0,4 1,8 -11,7 -0,8 0,8  7,8 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Το μερίδιο της γεωργίας στη βελγική οικονομία, το οποίο ήταν ήδη αρκετά χαμηλό, 

συνεχίζει να μειώνεται, πέφτοντας κάτω από το κατώφλι του 1%. Το 2015, όπως 

προαναφέραμε, ο αγροτικός κλάδος αντιπροσώπευε το 0,70% του ΑΕΠ έναντι 1,13% το έτος 
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1980. Ωστόσο, εάν συνυπολογισθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων, η θέση του 

αγροτοβιομηχανικού τομέα στη βελγική οικονομία σαφώς καθίσταται σε συγκριτικούς όρους 

σημαντικότερη. 

Στις εξαγωγές, το συγκριτικό μερίδιο του αγροτικού τομέα είναι κατά πολύ 

υψηλότερο. Η γεωργία με την στενή της έννοια (ζώα, ζωικά προϊόντα, φυτικά προϊόντα και 

λίπη) το 2015 αντιπροσώπευε το 5,9% των βελγικών εξαγωγών. Εάν σε αυτό προστεθεί και 

άλλο ένα 6,3% που αντιπροσώπευαν οι εξαγωγές προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, το 

συνολικό ποσοστό των προϊόντων του αγροτοβιομηχανικού κλάδου αντιπροσώπευε το 2015 

το 12,2% των βελγικών εξαγωγών. Σημειώνουμε ότι η βιολογική γεωργία κερδίζει σταδιακά 

έδαφος στο Βέλγιο, όπως και ολόκληρος ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων (από την 

παραγωγή έως το λιανεμπόριο), κατά το πρότυπο της γειτονικής Γερμανίας. 

3.3 Βιομηχανία – Βιομηχανική παραγωγή 

Η βιομηχανική παραγωγή το 2015 συνεισέφερε κατά 59,794 δις. € στο βελγικό ΑΕΠ 

(σε σταθερές τιμές έτους 2013), αντιπροσωπεύοντας το 14,8% του ΑΕΠ. Η βελγική 

βιομηχανική παραγωγή συμπεριλαμβανομένων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, έπειτα 

από σχεδόν διαρκείς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πριν την οικονομική κρίση, το 2008 

εμφάνισε μικρή πτώση (-1,2%), το 2009 εξαιρετικά μεγάλη μείωση κατά 7,5%, ενώ το 2010 

μεγεθύνθηκε κατά 6,1%. Από εκεί και έπειτα, η βιομηχανική παραγωγή κατά την τριετία 

2011-2013 έβαινε διακυμαινόμενη, σημειώνοντας αυξήσεις κατά 1,4% και κατά 0,9% τα έτη 

2011 και 2013 αντίστοιχα, και πτώση της τάξεως του 1,5% το 2012. Το 2014 η βελγική 

βιομηχανική παραγωγή ανέκαμψε περαιτέρω και σημείωσε μεγέθυνση της τάξεως του 1,7%, 

ενώ το 2015 σημείωσε ελαφρά άνοδο της τάξεως του 0,4%. Οι κύριοι κλάδοι της βελγικής 

βιομηχανικής παραγωγής περιλαμβάνουν τα χημικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την μεταλλουργία, τα οχήματα και τον εξοπλισμό 

μεταφορών, την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την κλωστοϋφαντουργία, τα 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, τα προϊόντα τεχνολογίας πληροφορικής, την επιπλοποιία. 

Χαρακτηριστικό της βελγικής βιομηχανικής παραγωγής είναι η πληθώρα ενδιάμεσων, 

ημιτελών βιομηχανικών αγαθών, τα οποία επανεξάγονται προς τελειοποίηση σε γειτονικές 

του Βελγίου χώρες. 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΕΠ βιομηχανίας σε 

σταθερές τιμές έτους 2013 

(εκατ. €) 

59.794 59.528 58.521 58.017 58.909 58.092 

% μεταβολή σε σύγκριση 

με προηγούμενο έτος 

0,4 1,7 0,9 -1,5 1,4 6,1 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

3.4 Υπηρεσίες 

Συνολικά ο κλάδος των υπηρεσιών συνεισφέρει κατά το μεγαλύτερο μέρος στην 

διαμόρφωση του βελγικού ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας το 2015, συμπεριλαμβανομένου του 

κλάδου των κατασκευών, το 73,9% του ΑΕΠ (με προϊόν ανερχόμενο σε 298,05 δις. € σε 

σταθερές τιμές έτους 2013). Το προϊόν των κλάδων εμπορίου, μεταφορών και μαζικής 

εστίασης το 2015 ανήλθε σε 70,49 δις. €, με δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία τον κλάδο 

υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, άμυνας και εκπαίδευσης (με ΑΕΠ στα 53,43 δις. €), τρίτη 

κατηγορία τις επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες (με ΑΕΠ στα 49,59 δις. €) και 

τέταρτη τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (με ΑΕΠ στα 31,12 δις. €).  
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Ο κλάδος των υπηρεσιών ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία κατά τα τελευταία έτη.  

Το 2015, όπως και το 2014, σημείωσε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξεως του 1,6% και 

του 1,2% αντίστοιχα. Ο κλάδος των κατασκευών –που υπολογίζεται χωριστά από την 

βελγική στατιστική υπηρεσία- παρουσιάζει γενικά, και μετά την αρχή της οικονομικής 

κρίσης, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (με αποκορύφωμα το 2011 που το ΑΕΠ του 

μεγεθύνθηκε κατά 6%), το 2013 σημείωσε ύφεση κατά 1,5%, το 2014 επανέκαμψε 

σημειώνοντας μάλιστα ισχυρή μεγέθυνση της τάξεως του 3,3%, ενώ το 2015 κατέγραψε 

μεγέθυνση κατά 2%.  

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατηγορίες υπηρεσιών και την 

συμμετοχή τους στο βελγικό ΑΕΠ την τελευταία εξαετία (σε σταθερές τιμές έτους 2013). 

  

ΑΕΠ υπηρεσιών σε 

σταθερές τιμές έτους 2013 

(εκατ. €) / Έτος 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Εμπόριο, μεταφορές, 

μαζική εστίαση 

70.491 69.710 69.830 70.701 71.273 70.615 

Δημόσια διοίκηση, άμυνα, 

εκπαίδευση 

53.429 53.288 52.857 52.424 51.759 51.554 

Επιστημονικές, τεχνικές 

υπηρεσίες 

49.595 47.823 46.925 45.219 46.666 44.477 

Κτηματομεσιτικές 

υπηρεσίες 

31.121 30.823 30.457 30.434 30.355 29.807 

Υπηρεσίες υγείας & 

κοινωνικών ασφαλίσεων 

27.027 26.855 26.683 26.764 25.816 25.608 

Χρηματοοικονομικές & 

ασφαλιστικές υπηρεσίες 

22.367 22.108 21.299 21.951 20.957 19.946 

Κατασκευές 20.536 20.124 19.490 19.796 19.631 18.517 

Τηλεπικοινωνίες & 

πληροφορική 

15.358 14.760 14.565 15.105 14.855 14.532 

Λοιπές υπηρεσίες 8.130 7.882 7.863 7.864 7.707 7.484 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

3.5 Πληθωρισμός – Δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση 

Το 2008, στην αρχή της οικονομικής κρίσης, ο βελγικός πληθωρισμός είχε ανέλθει 

στο υψηλότατο ποσοστό 4,5%. Το 2009 ο πληθωρισμός στο Βέλγιο ανήλθε σε μηδενικά 

επίπεδα, το 2010 ωστόσο ανήλθε στο 2,3% και το 2011 σημείωσε περαιτέρω άλμα στο 3,4%. 

Το 2012, σημειώθηκε μείωση του πληθωρισμού στο 2,6%, ενώ το 2013 ο εναρμονισμένος 

δείκτης πληθωρισμού κατέβηκε ακόμη χαμηλότερα, στο 1,2%. Στην συνέχεια, από το 

τελευταίο τετράμηνο του 2013 και σε ολόκληρη την διάρκεια του 2014, ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κάτω του 1%, συγκρίσιμα με εκείνα του 

2009, φθάνοντας μάλιστα προς τα τέλη του έτους και σε αρνητικά επίπεδα για αρκετά μακρό 

χρονικό διάστημα. Ο ετήσιος δείκτης πληθωρισμού για το 2014 ανήλθε στο 0,5%, ενώ το 

2015, ακολουθώντας την ίδια συνολική πτωτική τάση, ανήλθε στο 0,6%. Βασικές αιτίες για 

την σημαντική πτώση του πληθωρισμού στο Βέλγιο το 2014 και το 2015 υπήρξαν αφ’ ενός η 

υιοθέτηση μίας νομισματικής πολιτικής χαμηλών επιτοκίων και ποσοτικής χαλάρωσης από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς επίσης η απότομη και ταχεία αποκλιμάκωση των 

διεθνών τιμών των καυσίμων κατά την διάρκεια μεγάλου μέρους της εν λόγω διετίας. 

Σημειώνουμε πάντως ότι, παρά την γενικά καθοδική πορεία των διεθνών τιμών των 

καυσίμων, οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων στο Βέλγιο, σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπροσώπων των μεγάλων βιομηχανικών κλάδων, εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά 
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επίπεδα σε σύγκριση με τις γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες, πράγμα που αποτελεί σοβαρό 

και αυξανόμενης σημασίας εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα της βελγικής βιομηχανίας. 

Σημειώνουμε ότι από τα μέσα και προς τα τέλη του 2015, καθώς και στην μέχρι τώρα 

διάρκεια της φετινής χρονιάς, ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού κινείται ανοδικά, 

φθάνοντας τον Ιανουάριο 2016 το 1,8%, για να μειωθεί ελαφρώς στην συνέχεια και να 

ανέλθει τον Απρίλιο στο 1,5%.  

Το 2015, όπως προαναφέραμε, ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού ανήλθε 

τελικά στα επίπεδα του 0,6%. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου φέρνουν 

τον εναρμονισμένο δείκτη φέτος στο 1,6%, και στο 1,8% για το 2017.  

Σημειώνουμε πως, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Οικονομίας, ο (μη εναρμονισμένος) δείκτης τιμών καταναλωτή στο Βέλγιο 

σημείωσε άνοδο τον Μάιο τρέχοντος έτους, περνώντας από τα επίπεδα του 2,04% τον 

Απρίλιο, στο 2,2%, ενώ πιο πριν, τον Μάρτιο, είχε φθάσει το 2,24%. Με βάση τα στοιχεία 

του Υπουργείου Οικονομίας, τον Μάιο σημειώθηκε υπέρβαση του κατωφλίου πληθωρισμού 

που πυροδοτεί την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αμοιβών, και κατά συνέπεια 

θα πρέπει να αναμένονται αυξήσεις της τάξεως του 2% από τον Ιούνιο για τους 

συνταξιούχους και τους λήπτες κοινωνικών επιδομάτων, και από τον Ιούλιο για τους 

μισθωτούς του δημόσιου τομέα. 

 

  

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

% Ποσοστό  0,6 0,5 1,2 2,6 3,4 2,3 0,0 4,5 

 ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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 Η δημόσια κατανάλωση έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια κυμαινόμενη πορεία, 

χωρίς ωστόσο να έχει ποτέ φθάσει σε αρνητικούς ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 

αυξήθηκε κατά 2,8% έναντι του προηγουμένου έτους, το 2009 κατά 1,1%, το 2010 κατά 1%, 

το 2011 κατά 1,3%, το 2012 κατά 1,5%, το 2013 υπήρξε η μοναδική χρονιά που η δημόσια 

κατανάλωση εμφάνισε ελαφρότατη μείωση κατά 0,1%, ενώ το 2014 και το 2015 παρουσίασε 

ελαφρές ανόδους της τάξεως του 0,3% και του 0,2% αντίστοιχα (σε σταθερούς όρους τιμών 

έτους 2013). Οι δαπάνες της ιδιωτικής κατανάλωσης από την άλλη πλευρά, έπειτα από 

ρυθμούς μεγέθυνσης σταθερά άνω του 1% πριν την οικονομική κρίση, το 2008 αυξήθηκαν 

κατά 1,7%, το 2009 κατά 0,5%, το 2010 κατά 2,7%, το 2011 κατά 0,3%, ενώ το 2012 

αυξήθηκαν κατά 0,6%, το 2013 κατά 0,9%, το 2014 κατά 0,4%, και το 2015 σημείωσαν 

αξιόλογη πρόοδο, της τάξεως του 1,3%. Σημειωτέον ότι το 2015 (σε σταθερές τιμές έτους 

2013), οι δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης ανήλθαν σε 96,11 δις. €, αντιπροσωπεύοντας το 

23,8% του βελγικού ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες ιδιωτικής κατανάλωσης σε 208,59 δις. €, 

αντιπροσωπεύοντας το 51,7% του ΑΕΠ.    

 

3.6 Αγορά εργασίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Γραφείου Απασχόλησης 

(Office National de l’Emploi- ONEM), ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας το 2015 στο 

Βέλγιο ανήλθε σε 8,6%, στα ίδια επίπεδα με το 2014, σημαντικά κατώτερος από τον μέσο 

κοινοτικό όρο (9,4%) και τον μέσο όρο της ευρωζώνης (10,9%). Οι αναθεωρημένες 

εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για το 2016 προβλέπουν συγκράτηση του 

εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας στο 8,6%, ενώ από το 2017 αναμένεται σταδιακή 

αποκλιμάκωσή του, στο 8,3% το 2017 και στο 7,8% το 2018.  

Το ποσοστό απασχολουμένων επί του συνολικού ενεργού πληθυσμού παραμένει 

εξαιρετικά χαμηλό, ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες και την Βαλλονία, γεγονός που οφείλεται 

σύμφωνα με το ONEM στα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, τα οποία βελτιώνονται 

με πολύ αργά βήματα. Οι δε ρυθμοί εισόδου των ανέργων στην εργασία παραμένουν 

χαμηλοί, ιδιαίτερα όσον αφορά τις «ομάδες υψηλού κινδύνου ανεργίας», όπως οι νέοι, οι 
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μετανάστες και οι ανειδίκευτοι ή χαμηλών προσόντων. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ONEM και των περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης 

του Βελγίου (Forem, VDAB, Actiris), η ανεργία κατέγραψε σημαντική πτώση, άνω του 6%, 

τόσο στην Βαλλονία όσο και στις Βρυξέλλες, στην διάρκεια του 2015. Κατά τα στοιχεία, ο 

αριθμός των αναζητούντων εργασία ανέργων μειώθηκε οριακά στην Φλάνδρα κατά 0,2%, 

ενώ στην Βαλλονία μειώθηκε κατά 4,6% και στις Βρυξέλλες κατά 6,5% στην διάρκεια του 

παρελθόντος έτους. Οι συνολικοί δείκτες ανεργίας στα τέλη του 2015 για τις τρεις βελγικές 

περιφέρειες διαμορφώθηκαν στο 7,6% για την Φλάνδρα (232,93 χιλ. άνεργοι αναζητούντες 

εργασία), στο 15% για την Βαλλονία (242,39 χιλ. άνεργοι) και στο 18,3% για τις Βρυξέλλες 

(103,21 χιλ. άνεργοι), έχοντας παρουσιάσει ελαφρά μειωτική τάση σε σύγκριση με το 2014.  

Κατά τις εκτιμήσεις έγκυρων οικονομικών αναλυτών, η συνολική βελτίωση των 

μεγεθών της ανεργίας οφείλεται αφ’ ενός στην αισθητή καλυτέρευση της οικονομικής 

συγκυρίας πέρσι και αφ’ ετέρου στις πρόσφατες βελτιώσεις του συστήματος επανένταξης των 

ανέργων στην αγορά εργασίας. Σημειώνεται επίσης ότι τα μεγέθη της ανεργίας κατά το 

παρελθόν έτος επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό τόσο από την αυστηροποίηση των όρων 

πρόωρης συνταξιοδότησης (κυρίως στην Φλάνδρα, όπου η μικρή μείωση της ανεργίας 

οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων εργαζομένων, στα όρια της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, παρέμειναν διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), όσο και από την 

επιβολή στενότερων χρονικών περιθωρίων για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας (στην 

τριετία σε ομοσπονδιακό επίπεδο) που άσκησαν αυξομειωτικές επιδράσεις στον αριθμό των 

καταγεγραμμένων ανέργων (ιδιαίτερα στην περιφέρεια των Βρυξελλών).                       

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του ONEM και των περιφερειακών υπηρεσιών 

απασχόλησης του Βελγίου (Forem, VDAB, Actiris), κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 

έτους ο αριθμός ανέργων που αναζητούν εργασία σημείωσε πτώση σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 σε όλες τις βελγικές περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, στην 

Φλάνδρα καταγράφηκε μείωση κατά 3,1% σε ετήσια βάση, στην Βαλλονία επίσης μείωση 

κατά 6,7% και στις Βρυξέλλες κατά 6,8%. Επίσης, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της 

ανεργίας, ο αριθμός αναζητούντων εργασία στην περιφέρεια των Βρυξελλών πέρασε κάτω 

από το συμβολικό κατώφλι των 100 χιλιάδων στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου τρέχοντος 

έτους, ανερχόμενος σε 99,89 χιλιάδες άτομα. 

Σημειώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πολύ πρόσφατα το 

ONEM (το Εθνικό Γραφείο Απασχόλησης -  Office National de l’Emploi), κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2016 ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας στο Βέλγιο ανήλθε στο επίπεδο του 

8,6%, σε σταθερά επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με σημαντική 

ωστόσο αύξηση του δείκτη ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών, στο 24,6% έναντι 20,3% 

το πρώτο τρίμηνο 2015 και 25,1% το τέταρτο τρίμηνο 2015). 

Σύμφωνα με έγκυρους οικονομικούς αναλυτές, το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε 

σταθερά υψηλότατα επίπεδα στις Βρυξέλλες και την Βαλλονία, αντικατοπτρίζει τα βαθύτερα 

διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες των δύο εν λόγω περιφερειών, 

ενώ στην Φλάνδρα το επίπεδο της ανεργίας φαίνεται σαφώς περισσότερο ικανοποιητικό, 

ωστόσο καθώς η οικονομία της είναι πιο ανοικτή και επηρεαζόμενη από τις διακυμάνσεις της 

οικονομικής συγκυρίας, ενδεχομένως στο μέλλον η ανεργία επιδεινωθεί.  

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Graydon, ο αριθμός 

πτωχεύσεων στο Βέλγιο το 2015 σημείωσε πτώση κατά λίγο άνω του 6% έναντι του 2014. Οι 

πτωχεύσεις στην διάρκεια του 2015 ανήλθαν σε 10.605, ενώ σημειώνεται ότι πρόκειται για 

την δεύτερη διαδοχική χρονιά κατά την οποία η πορεία του αριθμού των πτωχεύσεων 

ακολουθεί πτωτική πορεία. Επίσης πτώση, κατά 11,6% έναντι του 2014, σημείωσε και ο 

αριθμός των επαπειλούμενων εξαιτίας πτωχεύσεων θέσεων εργασίας, που ανήλθαν σε 23.050 

το 2015. Η μείωση του αριθμού των πτωχεύσεων αφορούσε και τις τρεις βελγικές 
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περιφέρειες, ήτοι την Βαλλονία (-9,3%), την Φλάνδρα (-5,8%) και, σε μικρότερο βαθμό, τις 

Βρυξέλλες (-2%). Σύμφωνα με έγκυρους Βέλγους οικονομικούς αναλυτές, η μείωση των 

πτωχεύσεων το 2015 συνδέεται με μία γενικότερη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, 

καθώς και με μία ήπια αναπτυξιακή δυναμική της βελγικής οικονομίας, αλλά και με την 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην χώρα. Οι εκτιμήσεις της Graydon αναφορικά 

με την πορεία των πτωχεύσεων το 2016 είναι αρκετά αισιόδοξες, ωστόσο επισημαίνεται ότι 

ακόμη σήμερα ο αριθμός τους κυμαίνεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με 

εκείνα προ κρίσης, περίπου στις 7 με 8 χιλιάδες πτωχεύσεις ετησίως.     

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT (2015), μόνον η Δανία, 

μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., έχει υψηλότερα εργατικά κόστη από το Βέλγιο (στους 

κλάδους βιομηχανίας, κατασκευών και υπηρεσιών). Συγκεκριμένα, με συνολικό ωριαίο 

κόστος ύψους 39,1 €, το Βέλγιο κατατάσσεται δεύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από τη 

Δανία (με 41,3 €). Σε σύγκριση με τις τρεις γειτονικές, ανταγωνίστριες του Βελγίου χώρες, η 

Γαλλία έχει συνολικό ωριαίο κόστος 35,1 €, η Ολλανδία 34,1 € και η Γερμανία 32,2 €, ενώ 

κατά την τελευταία επταετία το εργατικό / μισθολογικό κόστος στο Βέλγιο έχει αυξηθεί 

συνολικά κατά 18,8% έναντι σαφώς χαμηλότερων ρυθμών αύξησής του στις εν λόγω 

γειτονικές χώρες (που φθάνουν μέχρι το 15,4% στην Γερμανία).  

Αναφέρουμε τέλος ότι, με βάση τα στοιχεία του 2014, το 12,4% του βελγικού 

εργατικού δυναμικού απασχολείται στους βιομηχανικούς κλάδους, το 5,9% στον κλάδο 

κατασκευών, ενώ το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 80,4% απασχολείται 

στους διαφόρους κλάδους υπηρεσιών. Η κύρια συγκέντρωση απασχολουμένων στον κλάδο 

υπηρεσιών στο Βέλγιο εμφανίζεται στους τομείς εμπορίου-μεταφορών-ξενοδοχείων-εστίασης 

(21,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού), επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, 

υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (18,5% του εργατικού δυναμικού), δημοσίων υπηρεσιών 

και εκπαίδευσης (17,8% του εργατικού δυναμικού) και υγείας - κοινωνικής πρόνοιας (12,7% 

του εργατικού δυναμικού).  

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Πληθυσμός (σε χιλ.) 11.261 11.209 11.151 11.100 11.036 10.951 10.840 

Εργατικό δυναμικό (σε 

χιλ.) 

 4.627 4.612 4.631 4.614 4.553 4.524 

Ανεργία %  8,6 8,6 8,4 7,6 7,2 8,3 7,9 

ΠΗΓΕΣ :  EUROSTAT, Institut des Comptes Nationaux 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1,3%

12,4%

5,9%

21,3%

2,4%

2,8%
0,6%18,5%

17,8%

12,7%

4,2%

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία

Βιομηχανικοί και εξορυκτικοί κλάδοι

Κατασκευές

Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία, 
εστίαση

Τηλεπικοινωνίες, πληροφορική

Τράπεζες, ασφάλειες

Αγορά ακινήτων

Επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές 
υπηρεσίες

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση

Κοινωνική πρόνοια, περίθαλψη

Λοιποί κλάδοι υπηρεσιών

 

3.7 Το βελγικό εξωτερικό εμπόριο 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό 

ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος 2015 υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις. €, σημειώνοντας 

βελτίωση έναντι του 2014, όταν είχε ανέλθει σε 6,97 δις. € (βελτίωση κατά 43,06%). Η 

βελτίωση αυτή του εμπορικού ελλείμματος προήλθε κυρίως από την ισχυρή πτώση των 

εισαγωγών κατά 3,07%, και ιδιαίτερα εκείνων από κοινοτικές χώρες, κατά 4,47% στην 

διάρκεια του 2015. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε πολύ ελαφρά αύξηση των εισαγωγών από 

τρίτες χώρες, της τάξεως του 0,45%, η οποία σε συνδυασμό με την έντονη πτώση των 

βελγικών εξαγωγών προς τις εν λόγω χώρες (κατά 6,21%) οδήγησε στην μετατροπή του 

παραδοσιακού βελγικού εμπορικού πλεονάσματος έναντι τρίτων χωρών (2,76 δις. € το 2014) 

σε έλλειμμα 2,1 δις. € το 2015.  

Από την άλλη πλευρά, οι βελγικές εξαγωγές κατά το έτος 2015 εμφάνισαν μείωση της 

τάξεως του 1,91%, κυρίως προς τις τρίτες χώρες (-6,21%), αλλά και ελάχιστα προς τις 

κοινοτικές χώρες (κατά 0,04%). Αποτελέσματα αυτών των κινήσεων του βελγικού 

εξωτερικού εμπορίου υπήρξαν αφ’ ενός η επίτευξη μικρού συγκριτικά ελλείμματος της 

τάξεως του 1,87 δις. € στο εμπόριο με τις κοινοτικές χώρες και αφ’ ετέρου η ως άνω 

περιγραφείσα εμφάνιση εμπορικού ελλείμματος με τις τρίτες χώρες. Ο όγκος του βελγικού 

εξωτερικού εμπορίου σημείωσε πτώση το έτος 2015 κατά 2,5% έναντι του 2014 

(ανερχόμενος σε 477,39 δις. €, έναντι 489,63 δις. €).  

Τη μερίδα του λέοντος στις βελγικές εξαγωγές κατείχαν και το 2015 οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το 71% των βελγικών εξαγωγών κατευθύνθηκε προς 

αυτές. Αντίστοιχα, το 70,6% των βελγικών εισαγωγών του 2015 προήλθε από χώρες της Ε.Ε. 

Συνολικά το έτος 2015 παρατηρούμε ανατροπές στο εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου, με 

αξιόλογες μειώσεις τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών, σμίκρυνση του συνολικού 
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εμπορικού ελλείμματος και μεταβολές των συσχετισμών εισαγωγών και εξαγωγών με τους 

κοινοτικούς και τους τρίτους εμπορικούς εταίρους. Έγκυροι Βέλγοι οικονομικοί αναλυτές 

σημειώνουν ότι οι εξελίξεις του βελγικού εξωτερικού εμπορίου το 2015 αντανακλούν αφ’ 

ενός την επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών η οποία οδήγησε σε πτώση των 

βελγικών εξαγωγών προς αυτές, και, αφ’ ετέρου, τις πτωτικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων 

και των πρώτων υλών, που οδήγησαν σε δραστική μείωση των εισαγωγών.         

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε την συγκριτική εξέλιξη του βελγικού 

εξωτερικού εμπορίου την τελευταία πενταετία. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία του έτους 2015 

είναι προσωρινά. 

Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών σε εκατ. ευρώ: 

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 % 2014-

2015 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 235.103,3 236.299,7 238.792,4 241.329,4 236.708,3 -1,91% 

Εντός ΕΕ 164.596,9 164.164,4 166.171,6 168.057,3 167.983,3 -0,04% 

Εκτός ΕΕ 70.506,4 72.135,3 72.620,8 73.272,1 68.725,0 -6,21% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 245.787,3 248.498,3 248.005,8 248.303,6 240.679,6 -3,07% 

Εντός ΕΕ 179.959,9 183.326,3 180.655,6 177.795,3 169.855,4 -4,47% 

Εκτός ΕΕ 65.827,4 65.172,0 67.350,2 70.508,3 70.824,2 +0,45% 

ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ -10.684,0 -12.198,6 -9.213,4 -6.974,2 -3.971,3 -43,06% 

Εντός ΕΕ -15.363,0 -19.161,9 -14.484,0 -9.738,0 -1.872,1 -80,77% 

Εκτός ΕΕ 4.679,0 6.963,3 5.270,6 2.763,8 -2.099,2 -175,95% 
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Οι έντεκα σημαντικότερες χώρες προορισμού των βελγικών εξαγωγών είναι οι εξής:  

 

ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 2015 2014 2013 2012 2011 

ΓΑΛΛΙΑ 36.956,3 38.853,7 38.148,1 36.871,0 37.629,6 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 36.898,5 38.193,5 38.013,1 38.453,9 38.812,4 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 28.548,6 28.986,9 30.416,1 31.400,0 30.071,8 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 18.326,2 17.807,5 16.620,6 15.676,2 15.180,6 

ΗΠΑ 12.992,4 11.500,3 10.197,5 11.918,3 10.385,2 

ΙΤΑΛΙΑ 10.012,8 8.772,3 8.704,8 8.648,4 8.934,7 

ΙΝΔΙΑ 7.401,5 8.160,5 7.551,9 7.606,7 7.565,1 

ΙΣΠΑΝΙΑ 6.187,2 5.962,5 5.766,9 5.601,0 5.839,9 

ΠΟΛΩΝΙΑ 5.044,4 4.653,4 4.310,1 4.003,7 4.020,0 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.987,1 5.038,2 5.529,7 5.612,7 5.653,1 

ΚΙΝΑ 4.665,5 5.491,4 5.520,2 5.730,3 5.679,3 

 ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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Στις πρώτες θέσεις μεταξύ των δώδεκα σημαντικότερων χωρών προέλευσης των 

βελγικών εισαγωγών, περιλαμβάνονται οι τέσσερις γειτονικές χώρες του Βελγίου, 

ενώ στην πέμπτη θέση κατατάσσονται οι ΗΠΑ, στην έβδομη η Κίνα, στην όγδοη η 

Ρωσία και στην ένατη η Ιαπωνία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

 

ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 2015 2014 2013 2012 2011 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  51.736,6 60.682,3 62.307,0 64.011,3 59.912,0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 36.008,8 36.979,7 36.989,9 38.409,1 37.871,3 

ΓΑΛΛΙΑ 27.171,7 28.548,4 29.876,4 29.639,0 28.933,1 

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 13.256,8 12.693,4 13.744,6 14.104,1 15.992,7 

ΗΠΑ 11.552,5 10.647,8 10.736,1 10.059,0 9.933,4 

ΙΤΑΛΙΑ 9.935,3 8.537,2 7.843,6 7.471,5 7.089,7 

ΚΙΝΑ 6.985,0 6.560,2 6.123,9 6.262,5 6.800,5 

ΡΩΣΙΑ 6.582,7 7.950,3 7.431,8 6.709,4 6.688,2 

ΙΑΠΩΝΙΑ 5.567,3 5.405,3 5.296,0 5.309,5 5.325,1 

ΙΣΠΑΝΙΑ 5.085,8 4.860,7 5.456,6 5.365,4 5.511,8 

ΣΟΥΗΔΙΑ 4.966,8 4.806,3 5.017,5 4.799,4 4.805,0 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3.677,8 4.090,6 5.061,1 4.564,7 3.805,8 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Οι ένδεκα πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εισήχθησαν στο Βέλγιο τα έτη 2014 

& 2015 είναι οι εξής: 
 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2014  

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2015  

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Ορυκτά προϊόντα  

47.653,35 

 

 

36.585,09 

 

 

Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Νορβηγία, 

Γαλλία, Αλγερία, Κατάρ, Αυστραλία, Βραζιλία, 

Γερμανία, Μεξικό, Τουρκία, ΗΠΑ, ΗΑΕ, Περού, 

Σουηδία, Ινδία, Ν. Κορέα, Μαρόκο, Πορτογαλία, 

Ιταλία  

Προϊόντα χημικών και 

συναφών βιομηχανιών 

 

34.002,62 

 

 

 

35.147,52 

Ολλανδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Σ. Αραβία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ινδία, 

Ιαπωνία, Ελβετία, Ιταλία, Βραζιλία, Χιλή, Μαρόκο, 

Ρωσία, Τουρκία, ΗΑΕ, Αυστρία, Φινλανδία, 

Μεξικό, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Καναδάς, Νορβηγία, 

Λευκορωσία  

Μηχανές και συσκευές, 

ηλεκτρικά υλικά, τα μέρη 

και τα εξαρτήματά τους 

32.980,87 

 

 

 

 

33.664,00 

Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Κίνα, 

Ολλανδία, ΗΠΑ, Σουηδία, Αυστρία, Βουλγαρία, 

Βραζιλία, Καναδάς, Ελβετία, Τσεχία, Δανία, 

Ισπανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, 

Ινδία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Μεξικό, Μαλαισία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, 

Ταϊβάν, Ινδονησία 

 

Εξοπλισμός μεταφορών 

 

28.127,86  

 

 

 

29.889,64 

Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία,  Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Ολλανδία, Τουρκία, 

Αυστρία, Κίνα, Τσεχία, Καναδάς, Ουγγαρία, Ν. 

Κορέα, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Μεξικό, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ταϊλάνδη, 

Ταϊβάν, ΗΠΑ, Ν. Αφρική 

Κοινά μέταλλα και 

τεχνουργήματα αυτών  

 

18.386,03 

 

 

 

18.155,34 

Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία, Αυστρία, 

Κίνα, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιταλία, 

Ν. Κορέα, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Τουρκία, 

Ταϊβάν, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιαπωνία, Πολωνία, 

Ναμίμπια, Καναδάς, Φινλανδία, Μοζαμβίκη, 

Περού, Ισραήλ 

Πολύτιμοι λίθοι και 

μέταλλα 

16.076,15 

 

 

15.385,52 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, ΗΑΕ, Ισραήλ, Ρωσία, 

Ελβετία, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ν. Αφρική, 

Πορτογαλία, Βραζιλία, Μποτσουάνα, Καναδάς, 

Κονγκό, Γερμανία, Γαλλία, Σρι Λάνκα, Λεσότο, 

Ολλανδία, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ   

Πλαστικές ύλες 

13.074,39 

 

 

 

13.005,88 

Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, 

Ιταλία, Αυστρία, Βραζιλία, Κίνα, Μεξικό, Σ. 

Αραβία, Σουηδία, Τουρκία, Ινδονησία, Ιαπωνία, 

Πολωνία, Ταϊλάνδη 
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ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2014  

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2015  

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 10.953,93 11.452,46 Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ακτή Ελεφαντοστού, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γκάνα, Ιταλία, Ισπανία, 

Βραζιλία, ΗΠΑ, Αυστρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Πολωνία 

Φυτικά προϊόντα 

 

7.930,03 

 

 

 

8.120,40 

Αιθιοπία, Ολλανδία, Ισραήλ, Γερμανία, Ισπανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Κίνα, Πολωνία, Κολομβία, Κόστα 

Ρίκα, Ισημερινός, Ν. Ζηλανδία, Τουρκία, Ρουμανία, 

Ρωσία, Περού, Βιετνάμ, Καναδάς, Ουκρανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ονδούρα, Βραζιλία, Ελβετία 

Όργανα και συσκευές 

οπτικής, επιστημονικά 

και ιατρικά όργανα 

7.056,51 

 

7.829,86 
ΗΠΑ, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Ελβετία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα  

Κλωστοϋφαντουργικά & 

ενδύματα  

6.787,36 

 

 

6.617,15 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία, 

Ινδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, 

Καμπότζη, Σρι Λάνκα, Πακιστάν, Πορτογαλία, 

Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Δανία, Μαρόκο, 

Πολωνία, Τυνησία 

ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

 

Οι ένδεκα πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από το Βέλγιο τα έτη 

2014 & 2015 είναι οι εξής: 
 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2014 

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2015 

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Προϊόντα χημικών και 

συναφών βιομηχανιών 

 

42.377,60 

 

 

 

40.888,74 

Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Καναδάς, Ισπανία, 

Τουρκία, Ελβετία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Ν. Κορέα, 

ΗΑΕ, Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σιγκαπούρη, 

Αυστραλία, Νορβηγία, Ρωσία, Ουρουγουάη, 

Πολωνία, Βενεζουέλα  

Εξοπλισμός μεταφορών 

27.393,45 

 

 

 

 

 

27.485,78 

 

 

 

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, 

Σουηδία, ΗΠΑ, Ρωσία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, 

Ιταλία, Κίνα, Αυστρία, Αυστραλία, Μπενίν, 

Βραζιλία, Ελβετία, Τσεχία, Δανία, Ισπανία, 

Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιαπωνία, 

Λιθουανία, Μαρόκο, Νορβηγία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Ουκρανία, Ν. 

Αφρική  
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ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2014 

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ 

2015 

(σε εκατ. 

ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Μηχανές και συσκευές, 

ηλεκτρικά υλικά, τα μέρη 

και τα εξαρτήματά τους 

25.306,61 27.000,76 Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία, Ρωσία, 

Πολωνία, Κίνα, Αυστρία, Αυστραλία, Βουλγαρία, 

Βραζιλία, Καναδάς, Ελβετία, Τσεχία, Δανία, 

Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδονησία, 

Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ινδία, Ν. Κορέα, 

Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Μεξικό, Μαλαισία, 

Νορβηγία, Νιγηρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σ. 

Αραβία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, 

Ταϊλάνδη, Ν. Αφρική, ΗΑΕ, Χονγκ Κονγκ, 

Φιλιππίνες  

Ορυκτά προϊόντα 

 

28.798,99 

 

 

22.366,02 

Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ην. 

Βασίλειο, ΗΠΑ, Ελβετία, Βραζιλία, Αγκόλα, 

Αργεντινή, Δανία, Τόγκο, Μαρόκο, Ιταλία, Ν. 

Κορέα 

Πλαστικές ύλες 

20.201,80 

 

 

 

20.594,28 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ολλανδία, Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, Ρωσία, 

ΗΠΑ, ΗΑΕ, Αυστρία, Βραζιλία, Κίνα, Τσεχία, 

Δανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ινδία, Ιαπωνία, 

Λουξεμβούργο, Μεξικό, Σ. Αραβία, Σουηδία, Ν. 

Αφρική   

Κοινά μέταλλα και 

τεχνουργήματα αυτών 

19.641,33 

 

 

 

19.449,89 

Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τουρκία, Αυστρία, 

Κίνα, Ελβετία, Τσεχία, Αίγυπτος, Ισπανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιταλία, Ν. Κορέα, 

Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία, 

Τουρκία, ΗΠΑ, Ν. Αφρική, Μαλαισία 

Πολύτιμοι λίθοι και 

μέταλλα 
 

17.263,10 

 

 

15.720,87 

Ινδία, Γερμανία, ΗΑΕ, Ελβετία, Χονγκ Κονγκ, 

Ισραήλ, ΗΠΑ, Κίνα, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, 

Γαλλία, Ιταλία, Σρι Λάνκα, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη  

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 

13.909,00 

 

15.006,73 

Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιταλία, Λουξεμβούργο, ΗΠΑ, Ισπανία, Σουηδία, 

Πολωνία 

Όργανα και συσκευές 

οπτικής, επιστημονικά 

και ιατρικά όργανα 

7.081,10 

 

7.992,33 

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 

Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κίνα, Ιαπωνία, 

Αυστρία, Ελβετία 

Κλωστοϋφαντουργικά & 

ενδύματα  

6.596,10 

 

 

7.071,03 

Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, 

Πολωνία, Τουρκία, Ισπανία, Ελλάδα, 

Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία, Δανία, 

Καμερούν 

Ζωικά προϊόντα 

6.061,72 

 

 

6.096,12 

Γαλλία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Τσεχία, Βουλγαρία, 

Κονγκό, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γκάνα, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρωσία, Κίνα 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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4. Κρατικός προϋπολογισμός, Δημοσιονομικό έλλειμμα, Δημόσιο 

Χρέος 

Η οικονομική ενίσχυση των βελγικών τραπεζών δια της χορήγησης δανείων ή 

εγγυήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος ήδη από το 

έτος 2008. Το έτος 2009 το έλλειμμα ανήλθε σε 5,4% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα αυτό, που 

υπήρξε το υψηλότερο που έχει σημειωθεί μετά το 1993 (7,7% του ΑΕΠ), εξηγείται από την 

οικονομική κρίση: την επίπτωση του σχεδίου ανάκαμψης, την άνοδο των κοινωνικών 

δαπανών, τη μείωση των φορολογικών εσόδων. Το σημαντικότερο τμήμα του ελλείμματος 

προέρχεται από το ομοσπονδιακό κράτος. Σημειώνουμε ότι το έτος 2009 το Βέλγιο εισήλθε 

σε διαδικασία δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος, από την οποία 

εξήλθε στα μέσα του 2014. Το 2010 το έλλειμμα ανήλθε σε 4% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 και το 

2012 ανήλθε σε 4,1% και 4,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα, το 2013 σε 3% του ΑΕΠ, το 2014 σε 

3,1% του ΑΕΠ και το 2015 σε 2,6% του ΑΕΠ.  

Το δημοσιονομικό πρόγραμμα της κεντροδεξιάς ομοσπονδιακής κυβέρνησης Michel 

που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο 2014, προέβλεπε συνολικό έλλειμμα το 2015 στο 

2,1% του ΑΕΠ (και διαρθρωτικό στο 1,3% του ΑΕΠ). Το συνολικό ύψος των 

δημοσιονομικών εξοικονομήσεων κατά το 2015 εκτιμάτο ότι θα ανέλθει σε 3,4 δις. €, με άνω 

του 1 δις. € να αφορούν περικοπές σε πρωτογενείς δαπάνες, κυρίως στους τομείς άμυνας, 

αναπτυξιακής συνεργασίας, υγειονομικής περίθαλψης, ενώ από την άλλη πλευρά 

προβλεπόταν αύξηση των δημοσίων εσόδων κυρίως δια της αύξησης των ειδικών φόρων, της 

διεύρυνσης της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ και της υπαγωγής των εταιρειών τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε φορολογία.  

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2014 η Ευρ. Επιτροπή γνωμοδότησε επί του σχεδίου του 

βελγικού προϋπολογισμού του 2015, μην προβάλλοντας μεν ριζικές ενστάσεις, εκφράζοντας 

ωστόσο την εκτίμηση ότι το Βέλγιο παρουσίαζε αυξημένο κίνδυνο δημοσιονομικής 

ασυμβατότητας με τα προβλεπόμενα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στις 25 

Φεβρουαρίου 2015, η Ευρ. Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το Βέλγιο παραμένει στην κατηγορία 

των χωρών μελών που παρουσιάζουν «μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες χρήζουν 

παρακολούθησης και λήψης μέτρων πολιτικής». Ωστόσο, το Βέλγιο δεν τέθηκε εκ νέου σε 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, παρά τα υψηλότατα επίπεδα δημοσιονομικού 

ελλείμματος και δημοσίου χρέους του. Το δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου για το 2014 

χαρακτηρίστηκε ως «προκύπτον από εξαιρετικές περιστάσεις και προσωρινό», ενώ 

υπογραμμίστηκε ότι έκτοτε έχουν αναληφθεί σημαντικές προσπάθειες δημοσιονομικών 

εξοικονομήσεων, συνοδευόμενες από ένα πειστικό πρόγραμμα διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων.  

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από μακρά περίοδο συζητήσεων, το βελγικό 

κοινοβούλιο υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του 2015. Παράλληλα, και οι τρεις βελγικές 

περιφέρειες κατάρτισαν σχέδια προϋπολογισμών και δημοσιονομικά προγράμματα που 

προέβλεπαν σημαντικότατες εξοικονομήσεις στην διάρκεια του 2015. Στην διάρκεια του 

2015, και κυρίως ως αποτέλεσμα των μεταβολών στο σύστημα χρηματοδότησης των 

βελγικών περιφερειών και κατανομής των δημοσίων εσόδων μεταξύ ομοσπονδιακής και 

περιφερειακών κυβερνήσεων εξαιτίας της υλοποίησης της 6
ης

 Μεταρρύθμισης του Κράτους, 

οι προϋπολογισμοί των περιφερειών βρέθηκαν αντιμέτωποι με δημοσιονομικά κενά.   

Στις εαρινές της προβλέψεις για την βελγική οικονομία τον Μάιο 2015, όσον αφορά 

το δημοσιονομικό έλλειμμα, η Ευρ. Επιτροπή εκτίμησε ότι η χώρα θα τηρούσε τις 

αναθεωρημένες δεσμεύσεις της για συγκράτησή του σε 2,6% του ΑΕΠ, πράγμα που 

επαληθεύθηκε, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου. 

Στα τέλη Ιουλίου 2015, έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις των μελών της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού Michel στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
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κονκλαβίου, επετεύχθη συμφωνία τόσον όσον αφορά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό 

για την διετία 2015-2016, όσο και για τα βασικά μέτρα της επί μακρό διάστημα 

αναμενόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, η επιτροπή 

παρακολούθησης του προϋπολογισμού (Comité de Monitoring) είχε προσδιορίσει το 

συνολικό ύψος της πρόσθετης δημοσιονομικής εξοικονόμησης που θα πρέπει να επιτευχθεί 

κατά την διετία 2015-2016 σε 1,76 δις. €.  

Η κυβέρνηση Michel κατέληξε κατ’ αρχάς επί των μέτρων που θα βοηθούσαν να 

επιτευχθεί η ως άνω δημοσιονομική εξοικονόμηση, τα οποία συνίσταντο πρωταρχικά σε 

περικοπές των δημοσίων δαπανών, καθώς και σε αυξήσεις των φορολογικών εσόδων σε 

διάφορους τομείς. Το μεγαλύτερο μέρος των εξοικονομήσεων στον δημόσιο τομέα 

αποφασίστηκε να λάβει χώρα στον κλάδο της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και των 

συντάξεων, συνολικού ύψους 781 εκατ. € για την διετία 2015-2016, ενώ από την άλλη 

πλευρά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από 6% σε 21%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο 

2015, προσδοκώντας ότι θα αντλήσει έσοδα 250 εκατ. € (σημειώνουμε ότι ο εν λόγω 

συντελεστής είχε μειωθεί από 21% σε 6% από τον Απρίλιο 2014, έπειτα από απόφαση της 

κυβέρνησης Di Rupo, ενώ η αντιπολίτευση είχε τότε διατυπώσει την άποψη ότι η μείωση 

αυτή αποτελούσε καθαρά δημαγωγικό μέτρο). Αποφασίστηκε επίσης σειρά άλλων 

φορολογικών μέτρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας φορολογικής μεταρρύθμισης. Η 

κυβέρνηση Michel προανήγγειλε επίσης μία νέα περίοδο φορολογικής αμνηστίας, από την 

οποία αναμένει κρατικά έσοδα ύψους 250 εκατ. €, προσδοκώντας να την θέσει σε εφαρμογή 

από το τρέχον έτος, ωστόσο η έναρξη ισχύος της έχει καθυστερήσει εξαιτίας νομικών 

προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ομοσπονδιακού 

κράτους και περιφερειών (σημειώνουμε ότι το Βέλγιο είχε εφαρμόσει διαδοχικές περιόδους 

φορολογικής αμνηστίας κατά την περίοδο 2004-2013, αποκομίζοντας σημαντικότατα κρατικά 

έσοδα).  

Ο ομοσπονδιακός κυβερνητικός συνασπισμός κατέληξε, όπως προαναφέραμε, επί των 

βασικών μέτρων που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η 

κυβέρνηση Michel αποφάσισε την εκταμίευση κονδυλίων συνολικού ύψους 7,2 δις. € κατά 

την τετραετία 2015-2018, με σκοπό την μείωση της συνολικής φορολογικής πίεσης μέχρι το 

έτος 2018. Τα κύρια μέτρα του συμφωνηθέντος πλαισίου φορολογικής μεταρρύθμισης 

παρατίθενται εδώ, αναφερόμαστε ωστόσο σε αυτά και λίγο παρακάτω, καθώς 

συγκεκριμενοποιήθηκαν περισσότερο στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κονκλαβίου του 

Οκτωβρίου 2015: (α) Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί των εισοδημάτων από 

κεφαλαιακές πηγές (précompte mobilier) από 25% σε 27% (εξαιρουμένων των 

αποταμιευτικών καταθέσεων). (β) Αύξηση των αναμενόμενων εσόδων από την φορολόγηση 

εισοδημάτων Βέλγων υπηκόων που προέρχονται από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

φορολογικούς παραδείσους (φόρος διαφάνειας). (γ) Αυξήσεις των ειδικών φόρων στα 

αναψυκτικά, τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα καπνού και το πετρέλαιο ντίζελ. (δ) Διάθεση 

πρόσθετων κονδυλίων προς τόνωση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερων 

εισοδημάτων, με στήριξη του μηνιαίου εισοδήματός τους από το έτος 2016. (ε) Διάθεση 

κονδυλίων ύψους 430 εκατ. € στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους κίνητρα για 

παραγωγικές επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας (προσλήψεις). (στ) Επιβολή ειδικής 

φορολόγησης των κερδοσκοπικών χρηματιστηριακών συναλλαγών. (ζ) Οριζόντια μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών από μέσο επίπεδο 33%, σε 25%, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος έως 

το έτος 2018 στα 1,3 δις. €. Το εν λόγω μέτρο υπήρξε εκ των βασικών συστατικών στοιχείων 

της αρχικής συμφωνίας για τον σχηματισμό της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού 

Michel, το οποίο προσδοκάται ότι θα επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των 

βελγικών επιχειρήσεων και θα τονώσει την απασχόληση. (η) Επιβολή νέας φορολογίας των 

εισοδημάτων από αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (fonds immobiliers). 

Επισημαίνουμε επίσης ότι στα τέλη Ιουλίου 2015, το βελγικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο 
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υπερψήφισε νόμο-πλαίσιο που είχε καταθέσει ο κυβερνητικός συνασπισμός, ο οποίος 

περιέλαβε σειρά φορολογικών και άλλων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και 

εξοικονομήσεων, μεταξύ των οποίων και δέσμη κινήτρων προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, περιελήφθη και νέο ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς (tax shelter) για τις επενδύσεις φυσικών προσώπων σε νεοφυείς μικρές 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στις αρχές Οκτωβρίου 2015, ο ομοσπονδιακός κυβερνητικός συνασπισμός 

ολοκλήρωσε την φθινοπωρινή διαδικασία του δημοσιονομικού κονκλαβίου, αναθεωρώντας 

το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής που θα πρέπει να επιτευχθεί κατά τα έτη 2015 

και 2016, αλλά και καταλήγοντας επί συγκεκριμένων μέτρων φορολογικής μεταρρύθμισης. 

Συγκεκριμένα, το συνολικό αναθεωρημένο μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής για το 

2015 και το 2016 προσδιορίσθηκε στο 1,34 δις. €. Ως βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για 

την δημοσιονομική ισορροπία του Βελγίου κατά το 2015 προσδιορίσθηκαν από την 

κυβέρνηση Michel η προσφυγική κρίση, αλλά και η μείωση των εισπράξεων ΦΠΑ.   

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης 

δημοσιονομικής προσαρμογής του 2015 μέσω τεχνικών βελτιώσεων του προϋπολογισμού –

κυρίως δια του μη συνυπολογισμού μη διαρθρωτικών δαπανών, ύψους 383 εκατ. €- καθώς 

και της επιβολής νέων φόρων, ύψους 366,5 εκατ. €, αλλά και πρόσθετων περικοπών των 

κρατικών δαπανών, της τάξεως των 164,5 εκατ. €. Για το 2016, η πρόσθετη δημοσιονομική 

προσαρμογή υπολογίσθηκε σημαντικά μικρότερη, της τάξεως των 343 εκατ. €, και 

εκτιμήθηκε πως θα καλυφθεί κυρίως μέσω των πρόσθετων εσόδων από την φορολόγηση των 

εταιρειών τοπικής αυτοδιοίκησης (Intercommunales), την αύξηση του συντελεστή του φόρου 

εισοδήματος από κεφαλαιακές πηγές (précompte mobilier) από 25% σε 27% από το 2016, και 

την εφαρμογή νέας περιόδου φορολογικής αμνηστίας. Επίσης, νέες, πρόσθετες φορολογικές 

εισπράξεις αναμένονται μεταξύ άλλων από αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε 

σειρά προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά, το πετρέλαιο ντίζελ και τα 

προϊόντα καπνού.   

Όσον αφορά την φορολογική μεταρρύθμιση, το κύριο βάρος της κυβέρνησης Michel 

δόθηκε στην τόνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, που αποτελεί βασική εξαγγελία 

του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού, για την υλοποίηση της οποίας διατίθενται 

κονδύλια συνολικού ύψους άνω των 3,7 δις. €. Τα μέτρα στήριξης των χαμηλών και μεσαίων 

εισοδημάτων και τόνωσης της αγοραστικής δύναμης συνίστανται βασικά σε φοροαπαλλαγές, 

μικρές αναθεωρήσεις της κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων και αύξηση του 

αφορολόγητου. Έτερο βασικό μέτρο της φορολογικής μεταρρύθμισης υπήρξε η 

οριστικοποίηση του σχεδίου οριζόντιας μείωσης των εργοδοτικών εισφορών και 

επιβαρύνσεων στο επίπεδο του 25% μέχρι το 2019, εστιάζοντας την βαρύτητά της ωστόσο 

στα χαμηλότερα εισοδήματα, ώστε να τονωθούν οι προοπτικές προσλήψεων, ιδιαίτερα 

νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Η κυβέρνηση Michel δέσμευσε εξάλλου κονδύλια 

συνολικού ύψους 580 εκατ. € με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020, για την στήριξη των 

αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να προβαίνουν σε 

προσλήψεις εργατικού δυναμικού. Επίσης, η κυβέρνηση αποφάσισε την φορολόγηση των 

εισοδημάτων των υπεραξιών από πωλήσεις μετοχών και άλλων τίτλων (options, warrants) τις 

οποίες οι κάτοχοί τους κατακρατούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, με συντελεστή 

33%, προκειμένου να αντλήσει πρόσθετα έσοδα από τις κερδοσκοπικές χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, με εκκίνηση εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2016, και εκτιμώμενα έσοδα 

κατά το 2016 ύψους 34 εκατ. €. Σημαντική εξάλλου υπήρξε η απόφαση της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης να επιβάλει αύξηση του συντελεστή φορολόγησης εισοδημάτων από 

κεφαλαιακές πηγές από 25% σε 27% αρχής γενομένης από το 2016, αντί του 2017, όπως 

ήταν αρχικά σχεδιασμένο. Εξακολουθεί να ισχύει η φοροαπαλλαγή τόκων από 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς έως του ποσού των 1.880 € και η φορολόγησή τους με 

μειωμένο συντελεστή 15% πέραν αυτού του ποσού, καθώς και η φορολόγηση με μειωμένο 
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συντελεστή 15% των εισοδημάτων από τα ομόλογα εσωτερικού δανεισμού του Δεκεμβρίου 

2011 (γνωστά ως «ομόλογα Leterme»). Αντιθέτως, αυξήθηκαν από 15% σε 27% οι 

συντελεστές φορολόγησης εισοδημάτων από προϊόντα «λαϊκού» δανεισμού, αλλά και 

μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε κατασκευές κατοικιών (πρώην SICAFI).  

Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε στα μέσα Νοεμβρίου 2015 τον δημοσιονομικό σχεδιασμό 

της βελγικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 2016, κρίνοντας ότι αυτός είναι σε γενικές 

γραμμές συμβατός με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Βέλγιο όσον αφορά την 

εξισορρόπηση των δημοσιονομικών του μεγεθών. Η Ευρ. Επιτροπή κατέταξε το Βέλγιο 

μεταξύ των χωρών τα δημοσιονομικά προγράμματα των οποίων συμμορφώνονται γενικά με 

τους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχουν αναλάβει να επιτύχουν (θυμίζουμε ότι για το 

Βέλγιο, ο βασικός στόχος είναι η επίτευξη δημοσιονομικής εξισορρόπησης το έτος 2018). Η 

Επιτροπή φάνηκε πιο συγκρατημένη στις εκτιμήσεις της σε σύγκριση με την βελγική 

κυβέρνηση, προβλέποντας τότε συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα 2,7% για το 2015 και 

2,6% για το 2016, και διαρθρωτικό έλλειμμα στο 2,5% του ΑΕΠ το 2015 και στο 2,1% του 

ΑΕΠ το 2016. Οι εκτιμήσεις της βελγικής κυβέρνησης ήταν για συνολικό έλλειμμα 2,6% του 

ΑΕΠ το 2015 και 2,1% του ΑΕΠ το 2016, και για διαρθρωτικό έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ το 

2015 και 1,2% του ΑΕΠ το 2016. Σημειωτέον ότι η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει 

δεσμευθεί έναντι της Ευρ. Επιτροπής για ετήσια βελτίωση του διαρθρωτικού ελλείμματος της 

τάξεως μεταξύ των 0,6 και 0,8 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με σκοπό την αποκατάσταση 

της δημοσιονομικής ισορροπίας το έτος 2018. 

Η βελγική κυβέρνηση, με ελαφρά καθυστέρηση εξαιτίας των ανωμαλιών που 

δημιούργησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελλών στα τέλη Μαρτίου, ολοκλήρωσε 

στις αρχές Απριλίου την πρώτη φετινή διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου. Η κυβέρνηση 

Michel αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο τον στόχο της επίτευξης δημοσιονομικής 

εξισορρόπησης το έτος 2018, ενώ το συνολικό ύψος των μέτρων πρόσθετης δημοσιονομικής 

εξοικονόμησης για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 1,63 δις. €. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, 

αλλά και έγκυρους Βέλγους οικονομικούς αναλυτές, ο φετινός δημοσιονομικός έλεγχος του 

Μαρτίου χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και βιασύνη, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα 

ποια ακριβώς δημοσιονομικά μέτρα θα ληφθούν, καθώς και σε ποιους τομείς, προκειμένου να 

επιτευχθεί η εξοικονόμηση, ενώ ορισμένες κριτικές εστιάζουν σε υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις 

της κυβέρνησης Michel ως προς την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων φέτος.  

Εδώ επισημαίνουμε ότι στην διάρκεια του 2015, αλλά και στην μέχρι τώρα διάρκεια 

του τρέχοντος έτους, έχουν ενταθεί οι κοινωνικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις έναντι των 

μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που είτε έχουν εξαγγελθεί ή υλοποιούνται από την 

κυβέρνηση Michel, δια της οργάνωσης διαδηλώσεων διαμαρτυρίας και απεργιών, οι οποίες 

σε ορισμένες περιπτώσεις κυριολεκτικά παρέλυσαν τόσο την βελγική πρωτεύουσα, όσο και 

τις περιφέρειες της χώρας.  

Στις 12 Απριλίου 2016, το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο (Conseil Supérieur des 

Finances), το οποίο εποπτεύει την υλοποίηση του δημοσιονομικού προγράμματος, 

ανακοίνωσε πως εφ’ όσον το Βέλγιο εξακολουθήσει να επιδιώκει τον στόχο εξάλειψης του 

διαρθρωτικού του ελλείμματος το έτος 2018, θα απαιτηθούν πρόσθετες δημοσιονομικές 

εξοικονομήσεις, ήτοι μέτρα λιτότητας, συνολικού ύψους 4,1 δις. € μέχρι το έτος 2018 και 5 

δις. € μέχρι το έτος 2019, χρονιά κατά την οποία ολοκληρώνεται η θητεία της παρούσας 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε όρους ΑΕΠ, η απαιτούμενη συνολική δημοσιονομική 

προσπάθεια της χώρας κατά την διετία 2017-2018 αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 1,2% και 

1,7% του βελγικού ΑΕΠ.                 

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής για τις οικονομίες της Ε.Ε. 

και την βελγική οικονομία, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις αρχές Μαΐου 2016, η Ευρώπη 

αναμένει ελαφρά κάμψη του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης το 2016 στο Βέλγιο, στο 1,2%, 

εξαιτίας αφ’ ενός μη ευνοϊκών εξελίξεων στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον και αφ’ 

ετέρου των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων των τρομοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα 
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στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου. Επίσης αναμένει, έπειτα από μία πρόσκαιρη αύξηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ φέτος, στο 2,8%, σε περιορισμό του το 

2017 σε ποσοστό 2,3% του ΑΕΠ και σε επίσης περιορισμό του δημοσίου χρέους ως 

ποσοστού του ΑΕΠ το 2017, στο 105,6%, έπειτα από μία πρόσκαιρη άνοδό του στο 106,4% 

φέτος. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά, όπως και η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, πως το 2016, για 

πρώτη φορά έπειτα από το 2012, θα υπάρξει πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ κρίνει 

επίσης πως, παρά την πολιτική περιορισμού των δημοσίων δαπανών που έχει ακολουθηθεί 

συστηματικά τα τελευταία χρόνια και έχει συμβάλει αισθητά στην πορεία δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, το 2016  η ελαφρά επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού 

του ΑΕΠ –στο 2,8%- συνδέεται αφ’ ενός με την αναμενόμενη -φέτος το καλοκαίρι- προς τα 

άνω τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών του δημόσιου τομέα και κοινωνικών επιδομάτων, 

και αφ’ ετέρου με τις πρόσθετες έκτακτες δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με την 

μεταναστευτική κρίση και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

ποσοστά 0,2% και 0,1% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά ότι οι πρόσφατες 

τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελλών θα έχουν παροδικές επιπτώσεις στην βελγική 

οικονομία, επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό και 

την μαζική εστίαση. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρατηρούμενη διολίσθηση του 

κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εξασθένιση 

του –ήδη ασθενούς- ρυθμού ανάκαμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Βέλγιο.     

Η Ευρ. Επιτροπή προβλέπει επίσης διαρθρωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξεως 

του 2,3% του ΑΕΠ φέτος και του 2,1% του ΑΕΠ το 2017 (έπειτα από διαρθρωτικό έλλειμμα 

της τάξεως του 2,6% του ΑΕΠ το 2015). Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά ότι η εφαρμοζόμενη 

πολιτική της βελγικής κυβέρνησης για περιορισμό των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών 

επιβαρύνσεων με σκοπό την μείωση του εργατικού κόστους έχει συμβάλει στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των βελγικών επιχειρήσεων, η οποία, σε συνδυασμό με μία 

αναμενόμενη περαιτέρω βελτίωση των όρων πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, 

αναμένεται να δώσει ώθηση στις εξαγωγές και τις επενδύσεις τα προσεχή χρόνια, 

διαβλέποντας ωστόσο και έναν κίνδυνο για τις σχετικά ευνοϊκές προοπτικές των βελγικών 

επιχειρηματικών κλάδων από μία βραδεία και παραπαίουσα ανάκαμψη των χωρών της 

ευρωζώνης, οι οποίες αποτελούν τους κύριους εμπορικούς εταίρους του Βελγίου.    

Στις 18 Μαΐου τρέχοντος έτους, η Ευρ. Επιτροπή δημοσίευσε τις οριστικές συστάσεις 

της για την βελγική οικονομία, στο πλαίσιο της διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016. Η 

Ευρ. Επιτροπή εστιάζει στις συστάσεις της προς την βελγική κυβέρνηση κυρίως στο ζήτημα 

της εξισορρόπησης των δημοσιονομικών μεγεθών και της μείωσης του δημοσίου χρέους. 

Επισημαίνουμε πάντως ότι, σύμφωνα με την Ευρ. Επιτροπή, το Βέλγιο, καίτοι παρουσιάζει 

αποκλίσεις όσον αφορά το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, σε γενικές γραμμές 

συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και ως εκ 

τούτου δεν τίθεται επί του παρόντος ζήτημα υπαγωγής του σε διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 3 συστάσεις της Ευρ. Επιτροπής προς το Βέλγιο επικεντρώνουν 

την προσοχή τους στα ακόλουθα ζητήματα: 

(α) Λήψη απαραίτητων μέτρων για την δραστική μείωση του επιπέδου του 

δημοσίου χρέους και την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών. Συγκεκριμένα για 

τα έτη 2016 και 2017, η Ευρ. Επιτροπή απαιτεί διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια 

(μείωσης δηλαδή του διαρθρωτικού ελλείμματος) της τάξεως τουλάχιστον του 0,6% του 

ΑΕΠ ετησίως, με σκοπό την προσέγγιση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ευρ. Επιτροπή επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων 

δημοσιονομικής εξοικονόμησης από την βελγική κυβέρνηση, ιδιαίτερα κατά την διετία 2016-

2017, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εξάλειψης του διαρθρωτικού ελλείμματος μέχρι 

το έτος 2018 και μείωσης της αναλογίας χρέους-ΑΕΠ στο 99,6% μέχρι το έτος 2019, όπως 

αυτοί προσδιορίζονται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας που ενέβασε η βελγική 
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κυβέρνηση στην Ευρ. Επιτροπή στα τέλη Απριλίου. Η Ευρ. Επιτροπή αναγνώρισε εξάλλου, 

ως ελαφρυντικά για το Βέλγιο στοιχεία, τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η 

μεταναστευτική κρίση και η προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στις βελγικές 

κρατικές δαπάνες φέτος, ποσοτικοποιώντας τες ως ποσοστά του ΑΕΠ, ανερχόμενες σε 0,17% 

και 0,12% αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή συνιστά επίσης αποτελεσματικότερο επιμερισμό 

δημοσιονομικών στόχων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης (ομοσπονδιακών, 

περιφερειακών και τοπικών αρχών) και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, μην 

παραγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα από την βελγική κυβέρνηση 

όσον αφορά την υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης και την μετατόπιση 

φορολογικών βαρών από τον παραγωγικό συντελεστή εργασία προς άλλες κατηγορίες 

εισοδημάτων, καθώς επίσης και τις μεταβολές που η κυβέρνηση Michel έχει εισάγει 

αναφορικά με το συνταξιοδοτικό σύστημα (αυστηροποίηση όρων πρόωρης συνταξιοδότησης, 

αναθεώρηση του συστήματος συντάξεων με στόχους την αύξηση των ηλικιακών ορίων 

συνταξιοδότησης στα 66 έτη μέχρι το 2025 και στα 67 έτη μέχρι το 2030, αλλά και 

καθιέρωση νέου συστήματος υπολογισμού των συντάξεων), καθώς και την αυστηροποίηση 

των προϋποθέσεων καταβολής κοινωνικών επιδομάτων.       

(β) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Η Ευρ. 

Επιτροπή καλεί την βελγική κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας 

του 1996 για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, σε συνεννόηση με τους 

κοινωνικούς εταίρους, με σκοπό την διασφάλιση επαρκούς συνδέσμου μεταξύ εξέλιξης 

αμοιβών και παραγωγικότητας. Θυμίζουμε ότι η εγκατάλειψη του συστήματος αυτόματης 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών αποτελεί πάγια, εδώ και αρκετά χρόνια, σύσταση της 

Ευρ. Επιτροπής προς την εκάστοτε βελγική κυβέρνηση. Η Ευρ. Επιτροπή συνιστά ακόμη 

βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και των μηχανισμών ένταξης εργατικού 

δυναμικού σε αυτήν με εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων, μεταρρύθμιση των 

συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και παροχή ειδικής 

στήριξης επαγγελματικής κατάρτισης σε μετανάστες.   

(γ) Λήψη μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας της οικονομίας, της αγοράς και της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων. Η Ευρ. Επιτροπή συνιστά την ενίσχυση της παραγωγικής 

δυναμικότητας και των επενδύσεων σε καινοτόμους κλάδους, καθώς επίσης την βελτίωση 

των συνθηκών του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στους κλάδους επιχειρηματικών υπηρεσιών και 

λιανεμπορίου. Περαιτέρω, συνιστά την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων διοχέτευσης και 

απορρόφησης επενδυτικών κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι υποδομών μεταφορών 

και παραγωγής ενέργειας.     

Όπως έχουμε προαναφέρει, το βελγικό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2015 ανήλθε σε 

€10,66 δις., ήτοι 2,6% του ΑΕΠ (ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 

ύψους €1,23 δις. ή 0,3% του ΑΕΠ). Σημειώνουμε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2014 

είχε ανέλθει σε €12,32 δις., αντιπροσωπεύοντας το 3,1% του βελγικού ΑΕΠ. Το δημόσιο 

χρέος ανήλθε το 2015 σε €434,19 δις., ήτοι 106,1% του ΑΕΠ, έναντι €426,71 δις. ή 106,5% 

του ΑΕΠ το 2014. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ και 

ανήλθαν σε 51% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες τόκων επίσης μειώθηκαν, κατά 0,3% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, ανερχόμενες συνολικά σε 2,9% του ΑΕΠ. Συνολικά οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν 

κατά 1,2% του ΑΕΠ, ανερχόμενες σε €220,99 δις. Τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν κατά 0,7% 

του ΑΕΠ, ανερχόμενα σε 51,3% του ΑΕΠ (€210,33 δις.), ενώ μειώθηκαν επίσης τα πάσης 

φύσεως φορολογικά και παραφορολογικά έσοδα κατά 0,3% του ΑΕΠ και ανήλθαν σε 44,6% 

του ΑΕΠ (στα €182,93 δις.). Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση κατέγραψε το 2015 έλλειμμα ύψους 1,2% του ΑΕΠ (σημαντικότατη βελτίωση 

κατά 1,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2014), οι περιφέρειες και οι κοινότητες έκλεισαν το 

2015 με έλλειμμα ύψους 1,4% του ΑΕΠ (χειροτέρευση κατά 1,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 

το 2014), οι τοπικές αρχές έκλεισαν με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό (βελτίωση κατά 0,2% 

του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2014), και τέλος οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατέγραψαν 
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μικρό πλεόνασμα της τάξεως του 0,1% του ΑΕΠ ((βελτίωση κατά 0,1% του ΑΕΠ σε 

σύγκριση με το 2014).  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ Βελγίου (σύμφωνα με τον ορισμό της 

διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος) 

 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Σε εκατ. € -10.659 -12.325 -11.897 -16.306 -15.578 -14.499 -18.796 -3.927 

% ΑΕΠ -2,6 -3,1 -3,0 -4,2 -4,1 -4,0 -5,4 -1,1 

  ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux  
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Δημόσιο χρέος 

Η ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου προς αποφυγή πτώχευσης είχε ως αποτέλεσμα την 

εκτίναξη του βελγικού δημόσιου χρέους σε ποσοστό 92,5% του ΑΕΠ το 2008, σε 99,6% το 

2009, σχεδόν σταθερό σε 99,7% το 2010, αυξημένο σε 102,3% το 2011, ενώ την τελευταία 
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τετραετία το χρέος έχει υπερβεί σημαντικά το κατώφλι του 100% του ΑΕΠ και βαίνει αύξον, 

ανερχόμενο σε 104,1% το 2012, σε 105,2% το 2013, σε 106,5% το 2014 και σε 106,1% το 

2015. Οι προοπτικές για το 2016 σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου φέρνουν το 

χρέος στο 106,9% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με Βέλγους οικονομικούς αναλυτές, ρόλο στην 

απότομη χειροτέρευση του βελγικού δημοσίου χρέους το 2014 έπαιξαν οι μεταβολές της 

στατιστικής μεθοδολογίας λόγω εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τον 

υπολογισμό των εθνικών λογαριασμών – SEC 2010, οι οποίες προκάλεσαν την συμπερίληψη 

των χρεών αρκετών πρόσθετων δημόσιων και ημιδημόσιων οργανισμών στην περίμετρο του 

δημόσιου ομοσπονδιακού χρέους και των χρεών των περιφερειακών κυβερνήσεων του 

Βελγίου.  

Το βελγικό δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τα στοιχεία EUROSTAT του 2015 ήταν το 

πέμπτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, μετά τις Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία 

και Κύπρο από πλευράς υψηλής αναλογίας δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.  

Το Βέλγιο, στη διάρκεια του 2011, είχε αντιμετωπίσει κατά περιόδους και ιδιαίτερα 

προς το τέλος του έτους σημαντικές δυσκολίες δανεισμού από τις διεθνείς αγορές εξαιτίας 

υψηλότατων επιτοκίων και συνεπώς αυξημένου κόστους δανεισμού, οφειλόμενου κατά βάση 

στο υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους και στην τότε πολιτική κρίση, ενώ αρκετοί διεθνείς 

οίκοι αξιολόγησης είχαν υποβαθμίσει ο ένας με τον άλλο την πιστοληπτική ικανότητα της 

χώρας. Στο τέλος του 2011, όταν ομαλοποιήθηκε η πολιτική κατάσταση και ανέλαβε 

καθήκοντα η κυβέρνηση συνασπισμού Di Rupo και στη συνέχεια κατά την διετία 2012-2013, 

τα επιτόκια δανεισμού του βελγικού δημοσίου κυριολεκτικά κατακρημνίστηκαν, ανερχόμενα 

σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Πριν τις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2014 είχαν εκφραστεί 

φόβοι ότι μία παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας θα επιδείνωνε σημαντικά τους 

όρους δανεισμού του βελγικού κράτους. Οι φόβοι αυτοί δεν επαληθεύθηκαν, ενώ παράλληλα 

και οι διεθνείς και δη οι ευρωπαϊκές τάσεις υπήρξαν πτωτικές για τα επιτόκια δημόσιου 

δανεισμού, ιδιαίτερα εξαιτίας της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης 

και χαμηλών επιτοκίων που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με 

εντατικούς ρυθμούς από το 2014 και στην διάρκεια του 2015 προς επανεκκίνηση των 

ευρωπαϊκών οικονομιών και αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου πληθωρισμού στην 

ευρωζώνη.  

Η μέση ετήσια απόδοση των βελγικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας το 2012 είχε 

ανέλθει σε 2,98%, έναντι 4,2% το 2011, στην διάρκεια του 2013 έπεσε ακόμη παρακάτω, στο 

2,43%, ενώ το 2014 έφθασε το 1,72% και το 2015 έπεσε κάτω από το 1%, στο 0,86%. Στην 

μέχρι τώρα διάρκεια του τρέχοντος έτους, το επιτόκιο των βελγικών δεκαετών ομολόγων 

εξακολούθησε την πτωτική του πορεία, φθάνοντας το 0,54% τον Απρίλιο. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι από τις αρχές τρέχοντος έτους, το επιτόκιο των πενταετών βελγικών ομολόγων 

κυμαίνεται σταθερά σε αρνητικά επίπεδα, της τάξεως του -0,22% τον Μάρτιο και τον 

Απρίλιο. Σημειωτέον ότι οι αποδόσεις των τίτλων βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα 

γραμμάτια δημοσίου) έχουν ήδη από τα μέσα του 2014 εισέλθει σε αρνητικά επίπεδα, τάση η 

οποία εξακολούθησε σε ολόκληρη την διάρκεια του 2015 και στην μέχρι τώρα διάρκεια του 

2016, με τα επιτόκια να καταγράφουν αλλεπάλληλα ιστορικά χαμηλά επίπεδα (κατά τις πλέον 

πρόσφατες εκδόσεις του Μαΐου τρέχοντος έτους, τα μέσα επιτόκια ανήλθαν σε -0,505% για 

τα τρίμηνης διάρκειας, σε -0,485% για τα εξάμηνης διάρκειας και σε -0,490% για τα 

δωδεκάμηνης διάρκειας έντοκα γραμμάτια). 

 Το βελγικό δημόσιο, επωφελούμενο από μία τάση των διεθνών επενδυτών για 

τοποθετήσεις κεφαλαίων σε σχετικά ασφαλείς τίτλους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα 

επιτόκια δανεισμού του, αν και χαμηλά, παραμένουν ελκυστικά σε σύγκριση με εκείνα άλλων 

χωρών της ευρωζώνης, απήλαυσε στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας μία σταθερά 

αύξουσα ζήτηση των κρατικών τίτλων του, τόσο βραχυπρόθεσμης όσο και μακροπρόθεσμης 

διάρκειας, δανειζόμενο χωρίς δυσκολίες συνολικό ποσόν 42,95 δις. € το 2012, 42,33 δις. € το 
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2013, 31,83 δις. € το 2014 και 35,63 δις. € το 2015 από έκδοση ομολόγων διαφόρων 

διαρκειών. Το 2015 εκδόθηκαν και διατέθηκαν τίτλοι βελγικού μεσο-μακροπρόθεσμου 

δημοσίου χρέους συνολικού ύψους 35,63 δις. €, ενώ από την άλλη πλευρά, ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 49,6 δις. €.  

Για το 2016, το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει συνολικές ανάγκες 

μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στα 38,86 δις. €, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

πρόκειται να καλυφθεί από ομολογιακό δανεισμό. Το Υπουργείο εκτιμά σε 25,88 δις. € το 

ποσόν που θα διατεθεί για αποζημίωση δημοσίου χρέους που λήγει το 2016. Η Υπηρεσία 

Διαχείρισης Χρέους εκτιμά ότι η έκδοση κρατικών ομολόγων το 2016 θα ανέλθει στα 

επίπεδα των 33,5 δις. €, ενώ αναμένει εξάλλου την άντληση περίπου ακόμη 4,25 δις. € από 

έκδοση και διάθεση άλλων μακροπρόθεσμων τίτλων κρατικού χρέους.  

Για το 2016 σύμφωνα με την βελγική Υπηρεσία Διαχείρισης Χρέους, έχει επιτευχθεί 

ήδη το 62,15% του προγράμματος ομολογιακού δανεισμού, και έχουν αντληθεί 20,82 δις. € 

από έκδοση κρατικών ομολόγων. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού δημιούργησε και φέτος 

σχετική ευφορία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς έχει μειώσει αρκετά τις 

επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού για πληρωμές τόκων των συναπτόμενων 

δανείων. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Υπηρεσίας, οι επιβαρύνσεις τόκων επί του 

βελγικού δημοσίου χρέους που θα πρέπει να καταβάλει φέτος το βελγικό δημόσιο θα 

περάσουν για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, κάτω από το επίπεδο των 10 δις. €, 

έναντι 10,66 δις. € το 2015. Είναι ξεκάθαρο ότι καθοριστικό ρόλο στην μείωση των σχετικών 

επιβαρύνσεων έχει παίξει η πολιτική χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία έχει οδηγήσει τα 

επιτόκια δανεισμού του βελγικού δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Σημειώνουμε ότι η μέση περίοδος ωρίμανσης του συνολικού χαρτοφυλακίου του 

βελγικού δημοσίου χρέους ανέβηκε το 2015 στα 7,6 χρόνια, με προοπτική να πλησιάσει 

περισσότερο κατά τα προσεχή έτη τα 8 χρόνια. Οι βελγικοί κρατικοί τίτλοι φαίνεται ότι έχουν 

τα τελευταία χρόνια καταστεί ιδιαίτερα ελκυστικοί στους θεσμικούς επενδυτές, εγχώριους 

αλλά και ξένους. Σημειωτέον ότι οι ξένοι επενδυτές κρατούν το 53,8% του συνολικού 

βελγικού δημόσιου χρέους, ενώ το 30,1% του βελγικού χρέους βρίσκεται εις χείρας 

επενδυτών εκτός ευρωζώνης.  

Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων έχει επιδράσει αρνητικά σε μία 

παραδοσιακή πηγή εσόδων για το βελγικό δημόσιο, η οποία έχει πολλές φορές δράσει 

επιβοηθητικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους στο Βέλγιο, και συγκεκριμένα 

τον εσωτερικό δανεισμό. Τα ποσά που κατορθώθηκε να συγκεντρωθούν από τις 4 απόπειρες 

εσωτερικού δανεισμού το 2015 ανήλθαν σε μόλις 23,17 εκατ. €, έναντι 49,52 εκατ. €, έναντι 

66,35 εκατ. € το 2013 και 142 εκατ. € το 2012, ενώ από τις δύο προσπάθειες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην διάρκεια του τρέχοντος έτους έχουν συγκεντρωθεί μόλις 17,52 εκατ. 

€. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν ασφαλώς να συγκριθούν με επιτυχημένες προσπάθειες 

εσωτερικού δανεισμού προηγουμένων ετών, με κορυφαία εκείνην των αρχών Δεκεμβρίου 

2011, όταν η απερχόμενη μεταβατική κυβέρνηση Leterme άντλησε με απόλυτη επιτυχία 

κονδύλια ύψους 5,73 δις. ευρώ δια της διάθεσης κρατικών ομολόγων σε Βέλγους πολίτες, 

ποσόν ιστορικά υψηλό (με επίσης εξαιρετικά υψηλό επίπεδο επιτοκίων, πλησίον του 4%). Η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τον εσωτερικό ομολογιακό δανεισμό αποδίδεται στα εξαιρετικά 

χαμηλά επιτόκια, που δεν καθίσταται δυνατό να προσελκύσουν επενδυτές.    

Επανερχόμενοι στο ζήτημα του υψηλού βελγικού δημοσίου χρέους, σημειώνουμε ότι 

σύμφωνα με την κρατούσα βελγική οπτική, η χώρα είναι «παράπλευρο» θύμα της 

ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η άνοδος του χρέους αποδίδεται αφ’ ενός στην στήριξη που 

παρασχέθηκε στον εγχώριο τραπεζικό τομέα που επλήγη σχεδόν άμεσα στις αρχές της 

κρίσης, και αφ’ ετέρου στην συνεισφορά της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό 

σταθερότητας και στα προγράμματα στήριξης και διάσωσης ευάλωτων οικονομιών της 

ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων της ελληνικής. Η οπτική αυτή αποσιωπά βεβαίως το γεγονός 
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ότι παραδοσιακά το Βέλγιο είναι από τις πλέον χρεωμένες χώρες της ευρωζώνης. Στο Βέλγιο, 

όπως και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, προβάλλεται αρκετά έντονα η αντίληψη ότι η 

ευρωπαϊκή κρίση χρέους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με «περισσότερη» Ευρώπη και 

μεγαλύτερες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι βελγικές αρχές 

αναγνωρίζουν μεν το υψηλό επίπεδο του δημοσίου χρέους της χώρας, ωστόσο υποστηρίζουν 

ότι οι προοπτικές εξέλιξής του είναι ευνοϊκές διότι έχει εκδοθεί εξ ολοκλήρου σε ευρώ, 

ποσοστό 54,3% είναι διάρκειας άνω των 5 ετών, καθώς επίσης και σημαντικό τμήμα του 

χρέους βρίσκεται στα χέρια Βέλγων επενδυτών (το 46,2% του συνολικού δημοσίου χρέους), 

κάτι που το απαλλάσσει εκ πρώτης όψεως από κινδύνους συναλλαγματικών ή άλλων 

μεταβολών. Μία βαθύτερη ματιά ωστόσο, αποκαλύπτει ότι οι καθυστερήσεις που 

σημειώνονται στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην εξυγίανση των 

δημοσίων οικονομικών του Βελγίου, σε συνδυασμό με το πρόβλημα γήρανσης του βελγικού 

πληθυσμού και δομικών αδυναμιών του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, μάλλον ωθούν 

την βελγική οικονομία σε διαρκώς ογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και συνεπώς της 

δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες δανεισμού για την κάλυψή τους.  

Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός Michel από το ξεκίνημα της θητείας του  

αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης κρατικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις όπως 

οι τράπεζες BNP Paribas και Belfius (η τελευταία είχε κρατικοποιηθεί στα τέλη του 2011 

έναντι 4 δις. € προκειμένου να αποκολληθεί και διασωθεί από τον καταρρεύσαντα μεγάλο 

τραπεζικό όμιλο DEXIA), τα ταχυδρομεία (Bpost) και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Proximus, 

ώστε να απομειώσει το δημόσιο χρέος, σε συνέχεια ανάλογης εκχώρησης της συμμετοχής του 

βελγικού κράτους, ύψους 25%, στο κεφάλαιο της BNP Paribas Fortis, στην οποία είχε 

προχωρήσει η κυβέρνηση Di Rupo στα τέλη του 2013, έναντι 3,25 δις. €. Στην διάρκεια του 

2015 (Νοέμβριος) η βελγική κυβέρνηση προώθησε νομοθεσία η οποία ανοίγει τον δρόμο για 

την ιδιωτικοποίηση των βελγικών ημιδημόσιων εταιρειών τηλεπικοινωνιών (Proximus) και 

ταχυδρομείων (Bpost), δίνοντας το δικαίωμα στο βελγικό κράτος να μειώσει την συμμετοχή 

του σε μερίδιο κάτω του 50% του κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων.      

 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Σε  εκατ. € 434.186 426.707 413.040 403.392 387.966 364.043 347.259 327.612 

% ΑΕΠ 106,1 106,5 105,2 104,1 102,3 99,7 99,6 92,5 

 ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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5. Οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 

Φορολόγηση επιχειρήσεων, φόροι επί μερισμάτων, τόκων και royalties 

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής εταιρειών στο Βέλγιο ανέρχεται σε 33,99%. 

Σημειώνεται ότι ο κανονικός ονομαστικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 

33%, έχει όμως προσαυξηθεί κατά 3% εξαιτίας πρόσθετης εισφοράς λόγω οικονομικής 

κρίσης. Τα υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων φορολογούνται ακριβώς το ίδιο όπως οι 

εγχώριες εταιρείες.  

Ωστόσο, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελγικής ιδιοκτησίας με φορολογητέα κέρδη 

που δεν υπερβαίνουν τα 322.500 €, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ως εξής: 24,98% 

εάν τα κέρδη ανέρχονται σε μέχρι 25.000 €, 31,93% εάν τα κέρδη ανέρχονται σε μεταξύ 

25.000 και 90.000 €, και 35,54% εάν τα κέρδη ξεπερνούν τις 90.000 έως 322.500 €. Επίσης 

εκπτώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές υπολογίζονται σε επενδύσεις στην βιομηχανία, το 

εμπόριο, την γεωργία, καθώς και σε έρευνα και τεχνολογία, πατέντες, πράσινες τεχνολογίες, 

εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, στον βελγικό κινηματογράφο και οπτικοακουστικές 

παραγωγές, επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και διάφορους άλλους τομείς.  

Διάφοροι νομικοί μηχανισμοί καθιστούν δυνατή τη μείωση του ονομαστικού 

συντελεστή, και γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές για 

φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν παραδοσιακά καταστήσει το Βέλγιο έναν από τους πλέον 

ελκυστικούς τόπους στη Δυτική Ευρώπη για εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. 

Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι το καθεστώς των πλασματικών τόκων, που δίδει το 

δικαίωμα σε όλες τις βελγικές εταιρείες, αλλά και τις αλλοδαπές με παρουσία στο Βέλγιο 

(εταιρική ή περιουσιακή, καθώς και τα υποκαταστήματα) να μειώνουν την ετήσια 

φορολογική τους βάση υπολογίζοντας μία «πλασματική» δαπάνη τόκων στο συνολικό ποσόν 
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ιδίων κεφαλαίων τους. Οι πλασματικοί τόκοι είναι ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που 

εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο, και συνίσταται σε 

φορολογική έκπτωση για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. Το όλο 

σύστημα είναι δομημένο ώστε να ευνοεί τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που είναι 

τοποθετημένα στη χώρα. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται αντιστοιχεί κατ’ αρχήν στο επιτόκιο 

των κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας, με ανώτατο όριο το 3% (και 3,5% για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Για το φορολογικό έτος 2016, τα πλασματικά αυτά επιτόκια 

ανέρχονται στο χαμηλό επίπεδο του 1,63% (και του 2,13% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), 

ενώ για το φορολογικό έτος 2017 θα ανέλθουν στα ακόμη χαμηλότερα επίπεδα του 1,131% 

(και του 1,631% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), εξαιτίας της εξαιρετικά πτωτικής πορείας 

που ακολουθούν τα επιτόκια δανεισμού του βελγικού δημοσίου, και βεβαίως, το επιτόκιο των 

10ετών ομολόγων. 

Ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου (withholding tax) για εισοδήματα από 

κεφαλαιακές πηγές έχει αυξηθεί από τις αρχές τρέχοντος έτους, από 25% σε 27%, με 

ορισμένες εξαιρέσεις, ανάλογα με την πηγή των εσόδων. Ο παρακρατούμενος φόρος 

(withholding tax) στα μερίσματα που καταβάλλονται από βελγικές εταιρείες ανέρχεται σε 

27%, εκτός εάν ο φορολογικός αυτός συντελεστής μειώνεται (συνήθως σε 15%, σε αρκετές 

ωστόσο περιπτώσεις και χαμηλότερα) βάσει κάποιας διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής 

φορολογίας. Επίσης, εφ’ όσον τα μερίσματα καταβάλλονται σε μητρική εταιρεία, η οποία 

εμπίπτει στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας του 1990 που ρυθμίζει τις σχέσεις Μητρικών 

– Θυγατρικών εταιρειών (EU Parent-Subsidiary Directive), κατ’ αρχήν και υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις απαλλάσσονται φόρου. Τα μερίσματα εκκαθάρισης υπόκεινται σε συντελεστή 

φορολόγησης 25% (ωστόσο η κυβέρνηση Michel εισήγε ευνοϊκές διατάξεις ειδικά για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που μπορούν να απολαμβάνουν μειωμένων συντελεστών 

φορολόγησης, της τάξεως του 10%). Γενικά, οι υπεραξίες από πώληση υλικών ή άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού (capital gains) φορολογούνται με τον συντελεστή φορολογίας των 

εταιρικών κερδών (με ορισμένες εξαιρέσεις). Από την φορολογική χρήση του 2014, οι 

μεγάλες επιχειρήσεις και οι εταιρείες holding υποβάλλονται σε πρόσθετο φόρο με 

συντελεστή 0,412% στις υπεραξίες (κέρδη) από πωλήσεις συμμετοχών τους σε κεφάλαια 

άλλων εταιρειών. Η εν λόγω φορολογητέα βάση δεν μπορεί να μειωθεί συμψηφιζόμενη με 

ζημίες που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών. Επίσης, από τις αρχές του 2015 έχει 

μετατραπεί σε μόνιμη η φορολόγηση ορισμένων χρηματιστηριακών συναλλαγών από ιδιώτες 

επενδυτές, με παράλληλη αύξηση των συντελεστών για συναλλαγές στην δευτερογενή αγορά, 

καθώς και σε αμοιβαία κεφάλαια (σε 0,27% και 1,32% αντίστοιχα). Επιπλέον, το 2013 –με 

εφαρμογή από την φορολογική χρήση 2014- θεσπίσθηκε ελάχιστος φόρος για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις (fairness tax) που απαλλάσσονται με τα ισχύοντα ευνοϊκά φορολογικά 

καθεστώτα, διανέμουν ωστόσο μερίσματα. Ο φόρος αυτός ανέρχεται στο 5,15% της διαφοράς 

μεταξύ του διανεμηθέντος μερίσματος και της πραγματικής φορολογικής βάσης μετά τον 

υπολογισμό τυχόν φορολογικών ελαφρύνσεων (από πλασματικούς τόκους ή από μεταφορά 

ζημιών προηγούμενης χρήσης). 

Ο γενικά παρακρατούμενος φόρος σε τόκους που πληρώνονται από βελγικές 

επιχειρήσεις ανέρχεται σε 27%, εκτός και εάν ο συντελεστής ρυθμίζεται από διμερή 

συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας (στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής μειώνεται 

συνήθως σε 15% ή και χαμηλότερα), ή οι τόκοι καταβάλλονται σε κοινοτικές ή ελβετικές 

εταιρείες που εμπίπτουν στην Κοινοτική Οδηγία περί Τόκων και Royalties, οπότε 

απαλλάσσονται του φόρου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το Βέλγιο εξακολουθεί να 

εφαρμόζει προνομιακό συντελεστή 15% επί των τόκων των αποταμιευτικών καταθέσεων 

(άνω των 1.880 ευρώ), καθώς και επί των τόκων βελγικών κρατικών ομολόγων εσωτερικού 

δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 24.11.2011-2.12.2011, γνωστών ως 

ομολόγων “Leterme”. Ο παρακρατούμενος φόρος στα royalties ανέρχεται σε 27%, εκτός των 

περιπτώσεων που μειώνεται βάσει διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Γενικά 
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και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν παρακρατούνται φόροι royalties σε κοινοτικές και 

ελβετικές εταιρείες, βάσει της ανωτέρω Κοινοτικής Οδηγίας, ενώ πολλές διμερείς συμφωνίες 

που έχει συνάψει το Βέλγιο με άλλες χώρες απαλλάσσουν τα royalties από τον εν λόγω φόρο. 

Στο Βέλγιο εφαρμόζεται επίσης φορολόγηση σε περιφερειακό επίπεδο της ακίνητης 

περιουσίας (précompte immobilier) με συντελεστές 1,25% και 2,5% (στις Βρυξέλλες / 

Βαλλονία και στην Φλάνδρα αντίστοιχα) επί του αναπροσαρμοζόμενου τεκμαρτού 

εισοδήματος. Το ύψος της φορολόγησης κυμαίνεται ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου, 

βάσει του κτηματολογίου (revenu cadastral). Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν επίσης σε αρκετές 

περιπτώσεις και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις επί των ακίνητων περιουσιακών 

στοιχείων. Επίσης, η αγορά ακινήτων επιβαρύνεται με φορολογικούς συντελεστές της τάξεως 

του 12,5% στην Βαλλονία και τις Βρυξέλλες και του 10% στην Φλάνδρα, ενώ υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις ισχύουν μειωμένοι σχετικοί συντελεστές (της τάξεως του 6% για το 

γαλλόφωνο Βέλγιο και του 5% για την Φλάνδρα).  

Αναφέρουμε ότι το βελγικό κράτος έχει, από το έτος 2007, παράσχει ισχυρότατο 

φορολογικό πλεονέκτημα στα εταιρικά έσοδα από εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, με 

αποτέλεσμα ο πραγματικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής να μειώνεται από τον γενικά 

ισχύοντα (33,99%) σε μόλις 6,8%. Πιο συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα έσοδα μιας επιχείρησης 

που προέρχονται από την εκμετάλλευση κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία προϊόντων και 

υπηρεσιών, τυγχάνουν φορολογικής έκπτωσης ύψους πλησίον του 80% της φορολογικής 

βάσης της επιχείρησης. Η σχετική βελγική νομοθεσία έχει σκοπό να ενισχύσει τους 

καινοτόμους επιχειρηματικούς κλάδους, έχει καταστήσει το Βέλγιο εκ των πρωτοπόρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ευνοϊκή φορολόγηση των ευρεσιτεχνιών, και έχει 

συμβάλει ιδιαίτερα στην αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου βιοτεχνολογίας στην χώρα. 

Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι από τα μέσα του 2015 ξεκίνησε να εφαρμόζεται ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς (tax shelter) για τις επενδύσεις φυσικών προσώπων σε νεοφυείς μικρές 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προβλέπει φορολογική έκπτωση της τάξεως του 45% για 

επενδύσεις σε νεοφυείς μικροεπιχειρήσεις και σε 30% για επενδύσεις σε νεοφυείς 

μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση Michel 

έχει θεσπίσει δεσμίδα μέτρων για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων, η οποία 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για το crowdfunding, 

χαμηλότερα μισθολογικά κόστη για τις νέες επιχειρήσεις και ειδική εφ’ άπαξ φοροαπαλλαγή 

για επενδύσεις στον κλάδο τεχνολογίας πληροφορικής.  

Η κυβέρνηση Michel έχει μειώσει από τις αρχές του 2015 τον συντελεστή 

προσδιορισμού των ειδικών προστίμων που επιβάλλονται για φορολογικές παραβάσεις, από 

το 309% στο 103%, καθώς και στο 51,5% σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενώ έδωσε 

επίσης την δυνατότητα αποφυγής του προστίμου σε περίπτωση συνεργασίας του παραβάτη 

με τις φορολογικές αρχές. 

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 θεσπίστηκε εξάλλου νέα βελγική νομοθεσία για την 

κατάταξη και τις λογιστικές υποχρεώσεις των εταιρειών, κατ’ εφαρμογή σχετικής κοινοτικής 

οδηγίας, η οποία καθιερώνει μία νέα μορφή επιχείρησης στο βελγικό εμπορικό δίκαιο, την 

μικροεπιχείρηση. Η νομοθεσία διακρίνει μεταξύ τριών κατηγοριών επιχειρήσεων, 

συγκεκριμένα των μικροεπιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων και των μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του αριθμού 

απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ύψους του ισολογισμού. Πιο αναλυτικά, ως 

μικροεπιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους, 

πραγματοποιούν κύκλο εργασιών έως 700 χιλιάδες € και ο ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα 

350 χιλιάδες €. Ως μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που απασχολούν έως 50 

εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 9 εκατ. € και το ύψος του 

ισολογισμού τους δεν ξεπερνά τα 4,5 εκατ. €. Οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα ανωτέρω 

κατώφλια όσον αφορά τα επιμέρους προαναφερθέντα κριτήρια, θεωρούνται μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους. Η νέα νομοθεσία εισάγει περαιτέρω διάκριση για τις μεσαίου και μεγάλου 
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μεγέθους επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στα οικονομικά τους στοιχεία και τις θυγατρικές 

τους εταιρείες, διαχωρίζοντας τους μικρούς από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι 

μεν πρώτοι απασχολούν έως το πολύ 250 εργαζόμενους, διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 34 

εκατ. € και ύψος ισολογισμού έως 17 εκατ. €, οι δε δεύτεροι υπερβαίνουν τα ανωτέρω 

θεσπισθέντα κατώφλια. Η νέα νομοθεσία καθιερώνει διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις 

για τους μικρούς, από ότι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε περίπτωση που 

μία επιχείρηση υπερβαίνει τα ανωτέρω –ανά κατηγορία- τεθέντα κατώφλια κριτηρίων για δύο 

συνεχή έτη, θα μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία (και αντίστοιχα, εάν κινείται κάτω από 

αυτά, θα μετατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία). Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι 

μικροεπιχειρήσεις απολαμβάνουν σειράς πλεονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση 

δημοσίευσης απλοποιημένων συνοπτικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, και οι 

μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, θα υποχρεούνται να 

δημοσιεύουν συνοπτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ διατηρείται η υποχρέωσή 

τους δημοσιοποίησης αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων προς τους μετόχους τους. 

Επίσης, οι μικροεπιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις θα απολαύσουν μείωσης των τελών 

δημοσίευσης των καταστάσεών τους, που καταβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου 

(BNB) και στην επίσημη εφημερίδα. 

Σημειώνουμε ότι το βελγικό σύστημα «αναμενόμενων αποφάσεων» της φορολογικής 

διοίκησης (“ruling fiscal”, ή “Excess profit rulings”) που ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2005 και βρισκόταν από τις αρχές του 2015 στο 

στόχαστρο της Ευρ. Επιτροπής, κρίθηκε τον Ιανουάριο 2016 κατόπιν διενέργειας σχετικής 

έρευνας από αυτήν ως παρέχον αθέμιτα φορολογικά οφέλη και συνιστάν κρατική ενίσχυση, 

από την οποία έχουν ωφεληθεί περίπου 35 επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται 

στο Βέλγιο. Η απόφαση της Ευρ. Επιτροπής υποχρέωσε μάλιστα την βελγική διοίκηση να 

ανακτήσει κονδύλια ύψους πλησίον των 942 εκατ. € από τους ως άνω ομίλους που είχαν 

επωφεληθεί του συστήματος και μειώσει τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις επί σειρά ετών. 

Το εν λόγω ευνοϊκό φορολογικό σύστημα έχει εισαχθεί στο βελγικό δίκαιο το έτος 2004, από 

την τότε κυβέρνηση Verhofstadt, με βασικό στόχο να επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες με 

παρουσία στο Βέλγιο να επαναπατρίζουν κέρδη τους που έχουν πραγματοποιήσει σε άλλες 

χώρες, επωφελούμενες σημαντικότατων φορολογικών απαλλαγών, καθώς και να 

επιτυγχάνουν την μη φορολόγηση στο Βέλγιο των κερδών τους από διεθνείς δραστηριότητες. 

Σημειωτέον ότι η βελγική διοίκηση κατ’ αρχάς έπαυσε να αποφασίζει ή να παρατείνει 

χρονικά την εφαρμογή ευνοϊκών φορολογικών αποφάσεων υπέρ επιχειρηματικών ομίλων στο 

πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, ενώ ήδη από τις αρχές του 2015 είχε αναστείλει προσωρινά 

την λειτουργία του. Πάντως, στις 22 Μαρτίου τρέχοντος έτους, η βελγική κυβέρνηση 

κατέθεσε έφεση κατά της εν λόγω απόφασης. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι τον Απρίλιο 2014, η βελγική κυβέρνηση υπέγραψε διμερή 

συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ Βελγίου και ΗΠΑ, στο πλαίσιο 

επέκτασης της εφαρμογής της αμερικανικής νομοθεσίας “Foreign Account Compliance Act – 

FATCA”. Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, οι βελγικές φορολογικές αρχές κοινοποιούν 

στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν Αμερικανοί πολίτες σε βελγικές τράπεζες. Η 

εφαρμοστική νομοθεσία όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία, καθώς και την συμμετοχή του 

Βελγίου στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με 

διάφορες κατηγορίες εισοδημάτων για φορολογικούς σκοπούς –κατ’ εφαρμογή της 

Κοινοτικής Οδηγίας 2014/107/EU- αλλά και σε ανάλογη συμφωνία του 2014 στο πλαίσιο του 

ΟΟΣΑ, θεσπίστηκε από την βελγική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο 2015.    

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό περιβάλλον στο Βέλγιο μπορούν 

οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν στην ιστοσελίδα της Deloitte, στην διεύθυνση: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-

2015.pdf, ενώ για πρόσφατες μεταβολές που έχουν επέλθει σε διάφορους κλάδους του 

βελγικού φορολογικού δικαίου, πληροφορίες μπορούν να αντληθούν στην ιστοσελίδα της 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2015.pdf
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Price Waterhouse Coopers, στην διεύθυνση: http://www.pwc.be/en/news-

publications/news/tax-reform.html. Στις τροποποιήσεις του φορολογικού πλαισίου στο 

πλαίσιο της υλοποιούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης έχουμε ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 

που σχετίζεται με την πορεία των βελγικών δημοσιονομικών μεγεθών. Σημειώνουμε εξάλλου 

ότι αρκετές μεταβολές συμβαίνουν στο βελγικό φορολογικό πλαίσιο, εξαιτίας της 

υλοποιούμενης 6
ης

 Μεταρρύθμισης του Κράτους, δια της οποίας οι περιφερειακές 

ομόσπονδες οντότητες αποκτούν πολλές πρόσθετες φορολογικές αρμοδιότητες.  

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η βελγική κυβέρνηση αναμένεται μέχρι το προσεχές 

φθινόπωρο να επεξεργαστεί και προετοιμάσει εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες θα 

στοχεύουν στην μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων, με 

ενδεχόμενο προσανατολισμό την επιλογή οριζόντιας μείωσης του εταιρικού φορολογικού 

συντελεστή από το 33,99% που ανέρχεται σήμερα, με ταυτόχρονη κατάργηση των 

πρόσθετων, συμπληρωματικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων, όπως οι πλασματικοί 

τόκοι.   

Όπως έχουμε επισημάνει και ανωτέρω, υπό κεφάλαιο Α.5.4 (περί διμερούς 

συμβατικού πλαισίου), η Ελλάδα και το Βέλγιο έχουν αναθεωρήσει παλαιότερη διμερή 

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από 25.5.2004 (κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς 

με το Ν. 3407/ΦΕΚ Α΄ 266/25.10.2005). Στις 16.3.2010 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 

Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο 25), το οποίο κυρώθηκε από ελληνικής 

πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ 6/Α/9.1.2013), ωστόσο δεν έχει ακόμη κυρωθεί από 

βελγικής πλευράς.   

 

 Φ.Π.Α. 

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ στο Βέλγιο είναι 21%, εφαρμόζονται όμως και 

μειωμένοι συντελεστές 12% και 6% (λ.χ. στα τρόφιμα, στο νερό, στα φαρμακευτικά 

προϊόντα, στα βιβλία, στις μεταφορές, στα ξενοδοχεία, σε ορισμένες κτηματομεσιτικές 

υπηρεσίες ο συντελεστής είναι 6%, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, στην κοινωνική 

στέγαση, σε ορισμένες υπηρεσίες εστίασης 12%), καθώς και μηδενικός συντελεστής για 

προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή (ή είναι σε καθεστώς διέλευσης), για ημερήσιες και 

εβδομαδιαίες εκδόσεις, καθώς και για ορισμένα προϊόντα ανακύκλωσης. Από 1.1.2014, οι 

νομικές υπηρεσίες των δικηγόρων υπόκεινται σε φορολόγηση ΦΠΑ με συντελεστή 21% (ενώ 

μέχρι τότε απαλλάσσονταν). 

Όπως έχουμε προαναφέρει, η βελγική κυβέρνηση επανέφερε από τον Σεπτέμβριο 

2015 τον συντελεστή ΦΠΑ στην ιδιωτική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο 21%, ενώ 

από την 1.1.2016 μειώθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ στις κατασκευαστικές εργασίες και στην 

μίσθωση σχολικών κτιρίων από το 21% στο 6%, καθώς επίσης αυστηροποιήθηκαν οι όροι 

ισχύος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (6%) για εργασίες ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών (δια 

της αύξησης της ηλικίας των επωφελούμενων χαμηλότερου συντελεστή εργασιών 

ανακαίνισης κατοικιών, από τα 5 στα 10 έτη).   

 

Προσβασιμότητα αγοράς, προδιαγραφές και πρότυπα, σήμανση 

τροφίμων 

 

1. Γενικά περί Βελγικής αγοράς: 

 Το Βέλγιο είναι εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται για 

χώρα με έντονο διεθνή προσανατολισμό, ευρωπαϊκή κατεύθυνση και προοπτική, κεντρική 

http://www.pwc.be/en/news-publications/news/tax-reform.html
http://www.pwc.be/en/news-publications/news/tax-reform.html
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θέση στον πλούσιο οικονομικά χώρο της βορειοδυτικής Ευρώπης, με εξαιρετικά 

αναπτυγμένο δίκτυο υποδομών. Πρόκειται εξάλλου για χώρα με σημαντικές εθνικές και 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, όπως η ύπαρξη δύο μεγάλων διακριτών κοινωνικο-οικονομικών 

ομάδων, των Φλαμανδών και των Βαλλόνων, οι οποίες κυβερνώνται από τοπικές και 

περιφερειακές αρχές αλλά και ενιαία ομοσπονδιακή διοίκηση, γεγονός που δίνει στο Βέλγιο 

χαρακτήρα διεθνοποιημένο και πολυπολιτισμικό. Πρόκειται επίσης για χώρα με ισχυρό, 

ποιοτικό και αποτελεσματικό σύστημα παιδείας, προσανατολισμένο στο διεθνή χαρακτήρα 

της οικονομίας και της χώρας, το οποίο παράγει εργαζομένους με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 

παραγωγικότητας. Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ 

ταυτόχρονα η κατανομή του είναι αρκετά ισόρροπη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της χώρας να 

απολαμβάνουν υψηλής αγοραστικής δύναμης αλλά και αποταμιευτικής ικανότητας, παρά την 

οικονομική κρίση. 

 Οι ανεπτυγμένες υποδομές του, καθιστούν το Βέλγιο σημαντικό διαμετακομιστικό 

κόμβο και κέντρο διανομής. Διαθέτει το δεύτερο πλέον εκτεταμένο ποτάμιο δίκτυο στην 

Ευρώπη, εξαιρετικά ανεπτυγμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Αμβέρσα είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι, η Λιέγη το τρίτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποτάμιο 

λιμάνι, ενώ το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ένα από τα πλέον πολυσύχναστα ευρωπαϊκά 

αεροδρόμια, ιδιαίτερα όσον αφορά τα φορτία cargo. 

 Όσον αφορά τη σήμανση, αλλά και τις μεθόδους πώλησης των καταναλωτικών 

προϊόντων γενικά στο Βέλγιο, επισημαίνουμε ότι οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές 

που υπάρχουν στη χώρα, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά 

και τα χαρακτηριστικά της. Ο Βέλγος καταναλωτής και γενικότερα αγοραστής επιδιώκει 

υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που καθιστά τη βελγική αγορά ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική. Το γεγονός ότι το εμπόριο με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο από 

εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά, μη δασμολογικά και άλλα τεχνικά εμπόδια, κάνει 

πολλούς να θεωρούν ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο κινείται περίπου αυτόματα. Τούτο σαφώς 

δεν αληθεύει, διότι οι αναπτυγμένες και οργανωμένες αγορές της Δ. Ευρώπης, μεταξύ των 

οποίων το Βέλγιο, απαιτούν συνεπή και συνεχή παρουσία, αφοσίωση στην επίτευξη της 

στοχευμένης προσπάθειας και αφιέρωση πόρων προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα 

εξαγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η προσήλωση στην 

τήρηση εθνικών και κοινοτικών νομικών απαιτούμενων, διαδικασιών και προδιαγραφών και 

ο έντονος ανταγωνισμός είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές και 

βέβαια το Βέλγιο. 

 

2. Προδιαγραφές και πρότυπα: 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές για τα διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά 

του Βελγίου, φυσικά ισχύουν εκείνες που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό / κοινοτικό επίπεδο και 

είναι εναρμονισμένες σε όλα τα κ-μ της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ώστε 

να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ειδικότερα για τα τρόφιμα, οι 

γενικές αρχές, διαδικασίες και προδιαγραφές που θεσπίσθηκαν στην σχετική νομοθεσία του 

2002 (Κανονισμός EC/178/2002), εισήγαγαν από την 1.1.2005, υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα 

σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα (δηλαδή υπάρχει σύστημα ελέγχου από τον αρχικό 

παραγωγό έως τον τελικό πωλητή). Αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο είναι η European Food Safety Authority, η οποία συστάθηκε το 2002 και παρέχει 

γνωμοδοτήσεις στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Η υπηρεσία 

αυτή συνεργάζεται στενά τόσο με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των κρατών μελών, όσο και 

με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Η ιστοσελίδα της βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.efsa.europa.eu/. Επίσης, πληροφορίες όσον αφορά το καθεστώς ασφάλειας 

τροφίμων στην Ευρώπη και τις σχετικές εξελίξεις του κανονιστικού πλαισίου, μπορούν να 

http://www.efsa.europa.eu/
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εντοπιστούν στις οικείες ιστοσελίδες της Ευρ. Επιτροπής, στις διευθύνσεις: 

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm και 

http://ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_en.htm (η δεύτερη είναι γενικότερης 

πληροφόρησης, περί της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής).  

Σημειώνουμε ότι στο Βέλγιο, αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων είναι η 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Τροφικής Αλυσίδας (Agence Fédérale pour 

la Sécurité de la Chaîne Alimentaire – AFSCA, ιστοσελίδα: http://www.favv.be/home-en).   

Ο καθορισμός προδιαγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μέσα από μια διαδικασία 

συναίνεσης και με διαβούλευση εκπροσώπων της Ευρ. Επιτροπής, των βιομηχανικών ή 

άλλων κλάδων, ΜΚΟ όπως ομάδων καταναλωτών και περιβαλλοντολόγων. Σε πολλές 

περιπτώσεις υιοθετούνται διεθνή πρότυπα (λ.χ. ISO), ενώ για άλλες, καθαρά κοινοτικές 

προδιαγραφές υπεύθυνοι είναι βασικά 3 ειδικευμένοι οργανισμοί προτύπων: η CENELEC 

(European Committee for Electrotechnical Standardization, web site: 

https://www.cenelec.eu), ETSI (European Telecommunications Standards Institute, web site: 

www.etsi.org) και CEN (European Committee for Standardization, web site: 

http://www.cen.eu/Pages/default.aspx), η οποία χειρίζεται όλα τα υπόλοιπα πρότυπα.  

Σημειωτέον ότι όλα τα εναρμονισμένα κοινοτικά πρότυπα / προδιαγραφές, που 

αποτελούν τη βάση για την παροχή σήματος πιστοποίησης CE μπορούν να εντοπισθούν στην 

ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής η οποία ενσωματώνει όλους τους τεχνικούς Κανονισμούς και 

τις Οδηγίες για τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και περιγράφει τις σχετικές διαδικασίες, πιο 

συγκεκριμένα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/index_en.htm.        

Τα προϊόντα που διακινούνται στο χώρο της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. θα πρέπει να 

πληρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές ασφάλειας, υγείας κλπ., σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής τους διαδικασίας. Στοιχεία των οργανισμών πιστοποίησης συμβατότητας στα 

κράτη-μέλη της Ε.Ε. μπορεί κανείς να εντοπίσει στην ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando, καθώς και στην ιστοσελίδα www.european-

accreditation.org. Επίσης, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δημοσιεύονται καθημερινά σχέδια προτύπων και υιοθετηθέντα πρότυπα, καθώς επίσης και 

σχετική νομολογία, συζητήσεις του Ευρ. Κοινοβουλίου, μελέτες επιτροπών κατάρτισης 

προτύπων κλπ. (στην ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en).  

Οι εθνικοί τεχνικοί κανονισμοί δημοσιεύονται εξάλλου στην ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής 

στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en.  

Σημειώνουμε επίσης ότι αρκετά συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη η λήψη 

πρόσθετων, εθελοντικών πιστοποιήσεων της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων 

που διακινούνται στην διεθνή αγορά –και τις ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η 

βελγική-, πιστοποιήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται μάλιστα στην πράξη από 

τους μεγάλους διανομείς και τις λιανεμπορικές αλυσίδες προκειμένου να αναλάβουν την 

διαχείριση και προώθηση ενός προϊόντος στην αγορά. Οι πρόσθετες πιστοποιήσεις είναι 

ιδιαίτερα καθιερωμένες στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, καθώς και γενικότερα των 

καταναλωτικών προϊόντων.  Αναφέρουμε κατ’ αρχάς τον ελληνικό οργανισμό ΟΠΕΓΕΠ - 

Agrocert – www.agrocert.gr, που αποτελεί συστατικό κομμάτι του κρατικού φορέα ΕΛΓΟ-

Δήμητρα, ο οποίος παρέχει σειρά πιστοποιήσεων και σημάτων ποιότητας για τα τρόφιμα και 

ποτά, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων για προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Περαιτέρω, 

ενδεικτικά αναφέρουμε ως πρόσθετες εθελοντικές πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας 

τις: ISO (http://www.iso.org/iso/home.html), International Featured Standards – IFS (γαλλο-

γερμανικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, http://www.ifs-certification.com/index.php/en), 

BRC Global Standards (βρετανικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και καταναλωτικών 

αγαθών, http://www.brcglobalstandards.com), HACCP (αμερικανικής προέλευσης πρότυπο, 

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm
http://ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_en.htm
http://www.favv.be/home-en/
https://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.cen.eu/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en
http://www.agrocert.gr/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.ifs-certification.com/index.php/en
http://www.brcglobalstandards.com/
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διεθνούς κύρους πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων, 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP), Global Food Safety Initiative – 

GFSI (για τρόφιμα, http://www.mygfsi.com), British Standards BSI-PAS 220 (για ασφάλεια 

τροφίμων, http://www.bsigroup.com), Food Safety System Certification –FSSC 22000 (για 

ασφάλεια τροφίμων και ποτών, http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en). 

Απαραίτητες είναι εξάλλου οι πιστοποιήσεις των βιολογικών προϊόντων, καθώς και καλών 

πρακτικών στην γεωργία, οι οποίες μπορούν να ληφθούν από διεθνώς αναγνωρισμένους 

οργανισμούς πιστοποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όπως ενδεικτικά οι: ΔΗΩ - 

http://www.dionet.gr, BIOELLAS - http://www.bio-hellas.gr, BIOSUISSE - http://www.bio-

suisse.ch/en/home.php,  TUV HELLAS - http://www.tuv-nord.com/gr/el, παρέχει επίσης 

πιστοποιήσεις και για ασφάλεια τροφίμων με βάση διεθνή πρότυπα, Demeter - 

http://www.demeter.net, IQS - http://www.iqs.com.gr/pages,  κ.α.)     

 

3. Σήμανση τροφίμων: 

Ειδικότερα για τα τρόφιμα, οι προδιαγραφές σήμανσης στο Βέλγιο είναι 

εναρμονισμένες με τις κοινοτικές, είτε δια της απ’ ευθείας υιοθέτησης σχετικών Κανονισμών 

ή με ενσωμάτωση σχετικών Οδηγιών στο εσωτερικό του δίκαιο (κυρίως μέσω Βασιλικών 

Διαταγμάτων). Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα ισχύουν όσον αφορά τις προδιαγραφές για 

ετικέτες τροφίμων που ισχύουν στο Βέλγιο: 

 Υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα τα ακόλουθα στοιχεία: περιγραφή του 

προϊόντος, λίστα συστατικών, αλλεργιογόνα στοιχεία, καθαρή ποσότητα, διάρκεια ζωής (για 

προϊόντα με κύκλο ζωής έως 3 μήνες: ημέρα, μήνας, έτος / για προϊόντα με κύκλο ζωής 3-18 

μήνες: μήνας, έτος / για προϊόντα με κύκλο ζωής άνω των 18 μηνών: έτος), όνομα και 

διεύθυνση του παραγωγού, τόπος καταγωγής του προϊόντος, οδηγίες για την αποθήκευση ή 

συντήρηση ή / και τη χρήση, περιεκτικότητα σε αλκοόλ (εάν υπάρχει) και σήμανση παρτίδας 

του προϊόντος. 

 Χωριστά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία, για 

συγκεκριμένα συστατικά, εφ’ όσον αυτά περιέχονται στο προϊόν: πρόσθετα τροφίμων, κινίνη / 

καφεΐνη, φυτοστερόλες-φυτοστανολεστέρες, καθώς και ποσοτική δήλωση των συστατικών. 

 Συγκεκριμένες προειδοποιήσεις στην ετικέτα πρέπει να υπάρχουν στις εξής περιπτώσεις: 

τροφίμων που η διάρκεια ζωής τους παρατείνεται δια της χρήσης αερίων συσκευασίας, 

τροφίμων που περιέχουν γλυκαντικές ουσίες, ή πρόσθετα σάκχαρα και γλυκαντικά, 

ασπαρτάμη, πρόσθετες πολυόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 10%, γλυκόριζα. 

 Σήμανση πρέπει να υπάρχει για τις εξής χρωστικές ουσίες τροφίμων: Ε110, Ε104, Ε122, 

Ε129, Ε124. 

 Αναφορικά με τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται στην ετικέτα: εφ’ όσον η εταιρεία 

εξάγει σε συστηματική βάση στο Βέλγιο, θα πρέπει οπωσδήποτε οι ετικέτες να αναγράφονται 

σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας (γαλλικά, φλαμανδικά, γερμανικά). 

Συνήθως η αναγραφή στην γαλλική και φλαμανδική ακολουθείται από τις περισσότερες 

εταιρείες που εξάγουν τρόφιμα στο Βέλγιο. 

 Χωριστή σήμανση θα πρέπει να υπάρχει σε περιπτώσεις όπου γίνονται ισχυρισμοί περί 

θρεπτικότητας, ή ευεργετικών για την υγεία ιδιοτήτων, ή τα προϊόντα είναι βιολογικής 

καλλιέργειας / μεθόδου παραγωγής. 

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP
http://www.mygfsi.com/
http://www.bsigroup.com/
http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en
http://www.dionet.gr/
http://www.bio-hellas.gr/
http://www.bio-suisse.ch/en/home.php
http://www.bio-suisse.ch/en/home.php
http://www.tuv-nord.com/gr/el
http://www.demeter.net/
http://www.iqs.com.gr/pages
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6. Τραπεζικός τομέας, σύστημα πληρωμών, χρηματοδότηση, θεσμικό 

πλαίσιο επενδύσεων 

Εμπόριο, πληρωμές, τραπεζικό σύστημα, πηγές χρηματοδότησης: 

Οι Βέλγοι εισαγωγείς είναι σχετικά μικρού μεγέθους και συνήθως πιεστικοί για να 

λαμβάνουν τους καλύτερους δυνατούς όρους πιστώσεων, δεδομένου ότι απολαμβάνουν 

σχετικά περιορισμένης πρόσβασης –ιδιαίτερα υπό τη σημερινή αρνητική οικονομική 

συγκυρία- σε φθηνές πηγές χρηματοδότησης. Οι Βέλγοι εισαγωγείς είναι συνηθισμένοι σε 

ευέλικτους όρους πληρωμής, ιδιαίτερα με εταίρους τους σε γειτονικές χώρες, λ.χ. Γαλλία, 

Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία, ωστόσο η πλέον συνηθισμένη προθεσμία πληρωμών είναι 

στις 30 ημέρες. Παρατηρούνται βεβαίως αρκετές φορές καθυστερήσεις στις πληρωμές, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, σε γενικές γραμμές όμως 

σχεδόν το σύνολο των οφειλών από αγορές τακτοποιείται εντός περιόδου 60 ημερών.  

Με βάση στοιχεία της διεθνούς εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Graydon, η 

συνέπεια των βελγικών επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους κατά το 

τέταρτο τρίμηνο του 2015 βελτιώθηκε σημαντικά, με το 71,3% των τιμολογίων που 

εκδίδονται από επιχειρήσεις να πληρώνεται εμπρόθεσμα (έναντι 68,93% κατά το τρίτο 

τρίμηνο). Ο συνθετικός δείκτης που έχει αναπτύξει η Graydon για την μέτρηση της συνέπειας 

πληρωμών των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα ανήλθε στο τέταρτο τρίμηνο του 2015 

στις 105,64 μονάδες, που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο διαχρονικά επίπεδό του. Ο 

σχετικός συνθετικός δείκτης συνέπειας πληρωμών ανέρχεται στις 104,65 μονάδες στην 

Βαλλονία και στις 104,76 μονάδες στην Φλάνδρα, ενώ στις Βρυξέλλες η συνέπεια στις 

επιχειρηματικές πληρωμές εμφανίζεται υψηλότερη, στις 107,03 μονάδες. Διαπιστώνονται 

εξάλλου μείωση του συνολικού αριθμού των τιμολογίων που παραμένουν απλήρωτα πέραν 

περιόδου 90 ημερών, στο 8,7%, αλλά και αρκετά σοβαρές καθυστερήσεις πληρωμών από τις 

υπηρεσίες του βελγικού δημοσίου. 

Το βελγικό τραπεζικό σύστημα, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε και 

εξακολουθεί να αντιμετωπίζει από την παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι εξαιρετικά 

ανεπτυγμένο και φιλελεύθερο. Η διαχείριση εταιρικών λογαριασμών από τις τράπεζες και με 

ηλεκτρονικά μέσα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη και ανεπτυγμένη. Δεν υφίστανται 

περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και οι κανονιστικοί περιορισμοί είναι 

ελάχιστοι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πιστωτικών προϊόντων που παρέχονται προς 

επιχειρήσεις, χωρίς να γίνεται διάκριση στην εθνικότητά τους, ενώ υπάρχουν αρκετές 

εναλλακτικές λύσεις όταν μία επιχείρηση αναζητά venture capital. Οι βελγικές τράπεζες, 

εξαιτίας του εξωστρεφούς χαρακτήρα της βελγικής οικονομίας, διαθέτουν μεγάλη πείρα σε 

διεθνείς συναλλαγές, ενώ επίσης –τουλάχιστον οι μεγαλύτερες εξ αυτών- διαθέτουν 

υποκαταστήματα τοποθετημένα στις κύριες και σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Αρκετά 

από τα βελγικά τραπεζικά ιδρύματα περιλαμβάνονται στην κατάταξη των 100 κορυφαίων 

τραπεζών παγκοσμίως. Η αρμοδιότητα εποπτείας του τραπεζικού και του ασφαλιστικού 

συστήματος βαρύνει την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB, http://nbb.be), σε στενή 

συνεργασία με την βελγική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Financial Services & Markets 

Authority – FSMA - http://www.fsma.be/en.aspx), η οποία εποπτεύει την κεφαλαιαγορά, τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, και τις χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Ο κλαδικός σύνδεσμος του τραπεζικού τομέα και του τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο Βέλγιο είναι η FEBELFIN - 

http://www.febelfin.be/en/febelfin. Οι τέσσερις κυριότερες τράπεζες του Βελγίου με διεθνή 

δραστηριότητα είναι οι BNP-Paribas Fortis (πρόκειται για την εξαγορασθείσα από την 

γαλλική BNP Paribas της παλαιάς, εκ των πρώτων που επλήγησαν από την κρίση, βελγικής 

Fortis, https://www.bnpparibasfortis.be/portal/start_BE_F.asp), Belfius (πρόκειται για το 

http://nbb.be/
http://www.fsma.be/en.aspx
http://www.febelfin.be/en/febelfin
https://www.bnpparibasfortis.be/portal/start_BE_F.asp
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εθνικοποιημένο κομμάτι του ομίλου DEXIA, 

https://www.belfius.be/common/nl/fw/language.html), KBC (πρόκειται για φλαμανδική 

τράπεζα με παρουσία και σε άλλες χώρες, https://www.kbccorporates.com/WPP/A033) και 

ING Belgium (θυγατρική του ολλανδικού τραπεζικού ομίλου με σημαντικότατη διεθνή 

παρουσία,https://www.ing.be/en/business/pages/index.aspx?WT.xmenusource=TOPSEGME

NT_Business), οι οποίες προσφέρουν πλήρη γκάμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 

ειδικούς λογαριασμούς και υπηρεσίες για μη βελγικές επιχειρήσεις. Τραπεζικές υπηρεσίες 

προσφέρουν και τα Βελγικά Ταχυδρομεία (https://www.bpostbanque.be/portal/Start.asp). 

Σημαντικό δίκτυο υποκαταστημάτων στο Βέλγιο διαθέτει και η τράπεζα Beobank 

(μετονομασθείσα από Citibank Belgium S.A.), η οποία ανήκει σε γαλλικό τραπεζικό όμιλο 

(Crédit Mutuel Nord Europe – CMNE). Άλλες τράπεζες που λειτουργούν στο Βέλγιο, είτε 

εγχώριες ή θυγατρικές και υποκαταστήματα ξένων τραπεζικών ομίλων, περιλαμβάνουν τις 

Deutsche Bank, AXA Bank Europe, Argenta, Radobank Belgium, Banca Monte Paschi 

Belgio, Crelan (πρώην Crédit Agricole), Keytrade Bank, Triodos Bank και πολλές ακόμη.     

Σημειώνουμε ότι η βελγική κυβέρνηση προώθησε στην διάρκεια του 2013 νομοσχέδιο 

μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα, το οποίο ψηφίστηκε από τα νομοθετικά σώματα και 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις αρχές Μαΐου 2014. Η νέα νομοθεσία, μεταξύ 

άλλων προβλέπει απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας για ίδιο λογαριασμό 

από τις τράπεζες (με εξαιρέσεις), ενώ θέτει οροφές στο επίπεδο άσκησης εμπορικής 

δραστηριότητας για λογαριασμό τρίτων, σε 15% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας 

και σε 10% των συνολικών απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια. Η νομοθεσία ενσωματώνει σε 

σημαντικό βαθμό την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ρυθμίσεις για τον τραπεζικό κλάδο, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τα ίδια τραπεζικά κεφάλαια, τα επίπεδα ρευστότητας και τα bonus των 

τραπεζικών στελεχών. Δεν προχωρά εξάλλου σε διαχωρισμό των εμπορικών από τις 

επενδυτικές δραστηριότητες των τραπεζικών ιδρυμάτων, ακολουθώντας περισσότερο την 

ευρωπαϊκή οπτική επί του ζητήματος και αναμένοντας ενδεχόμενες περαιτέρω εξελίξεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διατάξεις που αφορούν τους περιορισμούς στις επενδυτικές 

δραστηριότητες των βελγικών τραπεζικών ιδρυμάτων τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2015.  

Σημαντική πηγή χρηματοδότησης φυσικά αποτελούν οι κοινοτικοί θεσμοί, οι οποίοι 

προσφέρουν εξαιρετικά ευρύ φάσμα επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων και 

συγχρηματοδότησης για μελέτες σκοπιμότητας και κατασκευαστικά έργα υποδομής, σε 

συγκεκριμένους τομείς όπως περιβάλλον, τεχνολογία, καινοτομία, μεταφορές, ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, εκπαίδευση, επιμόρφωση, υγεία. Η Ε.Ε. παρέχει δυνατότητες 

χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων δια επιχορηγήσεων της Ευρ. Επιτροπής και παροχής  

χαμηλότοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ 

- http://www.eib.org/projects/index.htm). Τις επιχορηγήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 

Ε.Ε. (http://ec.europa.eu/regional_policy/en) διαχειρίζονται οι εθνικές και περιφερειακές 

αρχές των κρατών μελών και αφορούν σε projects εντός των κρατών μελών. Επιχορηγήσεις 

για projects σε χώρες εκτός Ε.Ε. διαχειρίζεται η Directorate General for International 

Development & Cooperation (http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm). Χρηματοδότηση 

επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία σε χρονικό ορίζοντα 

2014-2020 παρέχεται από το σχετικό κοινοτικό Πρόγραμμα-Πλαίσιο (EU Framework 

Program for Research & Innovation) με τίτλο “Horizon 2020” 

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020). Πληροφορίες σχετικά 

με το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρ. Επιτροπής για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών 

οικονομιών, γνωστό ως “Σχέδιο Juncker”, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en. Πρόσθετη 

πληροφόρηση για ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να αναζητηθούν στην 

κεντρική ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής, στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/index_en.htm.    

https://www.belfius.be/common/nl/fw/language.html
https://www.kbccorporates.com/WPP/A033
https://www.ing.be/en/business/pages/index.aspx?WT.xmenusource=TOPSEGMENT_Business
https://www.ing.be/en/business/pages/index.aspx?WT.xmenusource=TOPSEGMENT_Business
https://www.bpostbanque.be/portal/Start.asp
http://www.eib.org/projects/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων, πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης: 

Η βελγική οικονομία είναι μία ανοικτή οικονομία, η ευμάρεια της οποίας εξαρτάται 

σε σημαντικό βαθμό από το εξωτερικό εμπόριο και τις εισαγωγές. Μεταπολεμικά, οι ξένες 

επενδύσεις έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Βελγίου, αναπτύσσοντας 

τεχνολογία  και δημιουργώντας τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας. Τόσο η ομοσπονδιακή όσο 

και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, ενθαρρύνουν και επιδιώκουν την εισροή ξένων 

επενδύσεων, στις οποίες παρέχουν καθεστώς εθνικής μεταχείρισης. Το Βέλγιο έχει άριστο 

ιστορικό στον τομέα των απαλλοτριώσεων, οι οποίες διενεργούνται σε περιπτώσεις αναγκών 

για δημιουργία υποδομών, καταβάλλονται επαρκείς αποζημιώσεις στους δικαιούχους, και 

γενικά διενεργούνται χωρίς να γίνεται διάκριση εις βάρος αλλοδαπών επιχειρήσεων. 

Η αρμοδιότητα για παροχή επενδυτικών κινήτρων και επιχορηγήσεων ανήκει στις 3 

περιφέρειες του Βελγίου (Βρυξέλλες, Φλάνδρα και Βαλλονία), με βάση τη σχετική νομοθεσία 

του 1980 περί αποκέντρωσης εξουσιών. Οι 3 βελγικές περιφέρειες διαθέτουν ειδικές 

υπηρεσίες προσέλκυσης επενδύσεων, και συγκεκριμένα τις: Flanders Investment & Trade στη 

Φλάνδρα, Invest in Wallonia (AWEX) στη Βαλλονία και Brussels Invest & Export στις 

Βρυξέλλες. Η επενδυτική πολιτική των περιφερειών εστιάζει στην προώθηση της 

καινοτομίας, της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, της εξοικονόμησης ενέργειας, των 

φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, των εξαγωγών και –πάνω απ’ όλα- στην ενίσχυση 

της απασχόλησης. Βεβαίως, ζητήματα όπως φορολογίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, μισθών, 

ρυθμίζονται ακόμη κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ωστόσο 

πραγματοποιείται μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ομοσπονδιακή στις περιφερειακές και 

τοπικές κυβερνήσεις, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης «6
ης

 Μεταρρύθμισης του Κράτους». Τα 

χορηγούμενα σε εθνικό επίπεδο κίνητρα είναι πλήρως συμβατά και εναρμονισμένα με τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. 

Οι πληρωμές και μεταβιβάσεις εγχώρια ή στην αλλοδαπή δεν προαπαιτούν ειδική 

άδεια, ενώ μπορούν να γίνονται τόσο σε ευρώ, όσο και σε άλλα νομίσματα. Η βελγική 

εταιρική νομοθεσία δεν θέτει περιορισμούς στην αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια, ενώ η 

διανομή μερισμάτων γίνεται ελεύθερα, εκτός περιπτώσεων στις οποίες η διανομή θα μείωνε 

το καθαρό ενεργητικό σε επίπεδο κατώτερο του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Δεν 

επιβάλλονται εξάλλου φόροι ή άλλου είδους επιβαρύνσεις κατά τον επαναπατρισμό 

επένδυσης ή κερδών θυγατρικής κατά τη λειτουργία ή το κλείσιμό της. 

Στο Βέλγιο παρέχεται επαρκής νομική προστασία, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και 

αρκετά ταχεία και αποτελεσματική, αν και μερικές φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις 

λόγω φόρτου υποθέσεων. Το βελγικό δικαστικό σύστημα προσφέρεται ιδιαίτερα ως μέσον 

επίλυσης εμπορικών διαφορών και προστασίας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η διαδικασία 

πτώχευσης εμπίπτει στη δικαιοδοσία των εμπορικών δικαστηρίων. Η νομοθεσία διακρίνει 

μεταξύ διαφορετικών τάξεων πιστωτών, και το δικαστήριο διορίζει ελεγκτή δικαστικό (που 

επιβλέπει την διαδικασία πτώχευσης) και έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές (που εκποιούν 

στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να πληρωθούν οι πιστωτές). Η βελγική νομοθεσία 

προβλέπει εξάλλου δυνατότητα αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης με δικαστική 

επιτήρηση, που δίνει την ευκαιρία είτε φιλικού διακανονισμού με τους πιστωτές της, ή 

σύναψης συμφωνίας συνολικής αναδιάρθρωσης με αυτούς, ή τέλος μεταβίβασης όλων ή 

μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.     

Το Βέλγιο διαθέτει αποτελεσματική νομοθεσία για την μεσολάβηση και την διαιτησία 

στο πλαίσιο του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος του 

Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) και συχνά περιλαμβάνει 

σχετική ρήτρα διαιτησίας σε επενδυτικές συμφωνίες. Είναι επίσης μέλος της Σύμβασης της 

Ν. Υόρκης για την Αναγνώριση και Εφαρμογή Αλλοδαπών Αποφάσεων Διαιτησίας (New 

York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) του 1958. 
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Το βελγικό κράτος αποδέχεται εξάλλου δεσμευτική διεθνή διαιτησία για επίλυση διαφορών 

με ξένους επενδυτές. 

Στο Βέλγιο δεν υφίστανται περιορισμοί για τους ξένους επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές 

μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς υπό τους ίδιους όρους όπως και 

οι Βέλγοι, με εξαίρεση ορισμένα επαγγέλματα όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι λογιστές και 

οι αρχιτέκτονες, όπου απαιτείται μία πρόσθετη πιστοποίηση των εμπλεκομένων. Όλοι οι 

επενδυτές, Βέλγοι και μη, πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια για το άνοιγμα και τη λειτουργία 

πολυκαταστημάτων, για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και ασφάλειας, καθώς και για την 

παραγωγή, συσκευασία και διάθεση τροφίμων, την κοπή και κατεργασία διαμαντιών, και την 

εμπορία όπλων και εκρηκτικών. Στο Βέλγιο υπάρχει ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ 

κρατικών και ιδιωτικών εταιρειών όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στην αγορά, σε 

πιστώσεις, σε προμήθειες και αδειοδοτήσεις. 

Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας προστατεύονται επαρκώς νομοθετικά, η δε δικαστική 

εξουσία είναι ανεξάρτητη και αποτελεσματική στην επιβολή της σχετικής νομοθεσίας. Το 

Βέλγιο εξάλλου πληροί πολύ υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την προστασία δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα Δ.Π.Ι. προστατεύονται με βάση την εθνική και την κοινοτική 

νομοθεσία. 

Επίσης, η πολιτική ανταγωνισμού είναι διαφανής, η σχετική νομοθεσία προστατεύει 

τον ανταγωνισμό και είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία. Η φορολογική, η εργατική, 

η υγειονομική / ασφαλιστική νομοθεσία, οι κανονισμοί ασφάλειας εργασίας και η λοιπή 

νομοθεσία που στοχεύει στην αποφυγή στρεβλώσεων ή εμποδίων στις επενδύσεις και την 

οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, βρίσκεται σε επίπεδα τουλάχιστον αντίστοιχα των 

κοινοτικών χωρών. Ωστόσο, ορισμένες φορές οι ξένοι επενδυτές –και όχι μόνο- σε 

ορισμένους κλάδους της οικονομίας αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας ειδικού 

κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των 

αρκετά ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι βελγικές κυβερνήσεις των τελευταίων 

ετών καταβάλλουν προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της διαφάνειας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η βελγική κυβέρνηση τροποποίησε στην διάρκεια του 2013 το 

θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ανταγωνισμού και τον έλεγχο του επιπέδου των 

τιμών, επιφέροντας σημαντικές μεταβολές τόσο σε διαδικασίες, όσο και σε θεσμικό επίπεδο. 

Η μεταρρύθμιση αναδιοργάνωσε πλήρως τη βελγική αρχή ανταγωνισμού, βελτιώνοντας 

σημαντικά την αποτελεσματικότητά της και δίνοντάς της πρόσθετες αρμοδιότητες, 

προσδίδοντάς της περισσότερο χαρακτήρα επιτελικής – εκτελεστικής μονάδας, παρά νομικής 

– δικαστικής υπηρεσίας που προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο επίλυσης 

εκκρεμών υποθέσεων. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα παρατηρητήριο τιμών και δόθηκε στην 

αρχή ανταγωνισμού η αρμοδιότητα παρέμβασης σε περιπτώσεις υπερβολικών τιμών ή 

περιθωρίων κέρδους. Υιοθετήθηκαν εξάλλου περισσότερο ταχείες και αποτελεσματικές 

διαδικασίες, ενώ επεκτάθηκαν η υπευθυνότητα και οι διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις 

παραβίασης του ανταγωνισμού, πέραν των επιχειρήσεων, και σε στελέχη αυτών. 

Το Βέλγιο διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για την διευκόλυνση της ελεύθερης ροής 

οικονομικών πόρων. Οι πιστώσεις διατίθενται χωρίς διακρίσεις σε εγχώριους και αλλοδαπούς 

επενδυτές. Το βελγικό τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο και οργανωμένο, και 

με καλές ανταποκρίσεις ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι εξαιτίας της 

εξωστρέφειας της βελγικής οικονομίας, άνω του ημίσεως των εγχώριων τραπεζικών 

δραστηριοτήτων έχουν να κάνουν με το εξωτερικό. Οι μεγαλύτερες τράπεζες του Βελγίου 

εκπροσωπούνται με θυγατρικές, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης σε πολλές 

χώρες. Η αναλογία τραπεζών-πληθυσμού στο Βέλγιο είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο, 

ωστόσο η τραπεζική αγορά είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη, καθώς περίπου 80% των 

καταθέσεων βρίσκονται στα 5 μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα. Ο τραπεζικός κλάδος στο 
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Βέλγιο θεωρείται γενικά αρκετά υγιής, ωστόσο ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν από 

την διεθνή οικονομική κρίση, γεγονός που οδήγησε αφ’ ενός τη βελγική κυβέρνηση να τον 

στηρίξει, και αφ’ ετέρου σε μία σειρά εσωτερικών ζυμώσεων και ανακατατάξεων. Η 

αρμοδιότητα εποπτείας του τραπεζικού και του ασφαλιστικού συστήματος βαρύνει την 

Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB), σε στενή συνεργασία με την βελγική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (Financial Services & Markets Authority – FSMA), η οποία εποπτεύει την 

κεφαλαιαγορά, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, και τις χρηματιστηριακές 

εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 

Το Βέλγιο διαθέτει επίσης μία εξαιρετικά λειτουργούσα χρηματαγορά. Στο τέλος του 

2000 το Χρηματιστήριο Βρυξελλών συγχωνεύθηκε με εκείνα του Παρισιού, του Άμστερνταμ 

και λίγο αργότερα, το 2002, με το Χρηματιστήριο της Λισσαβώνας, σχηματίζοντας το 

EURONEXT, το οποίο αργότερα, το 2007, συγχωνεύθηκε με το Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης 

(NYSE), χαρακτηρίζεται δε από αρκετά ευέλικτες διαδικασίες για αυξήσεις κεφαλαίων, 

εκδόσεις νέων μετοχών, ομολόγων κλπ. Η βελγική νομοθεσία ρυθμίζει τη λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των 

επενδυτών αδιακρίτως, εγχώριων και ξένων, από αθέμιτες πρακτικές, επιθετικές εξαγορές 

κλπ. Σημειωτέον ότι το Νοέμβριο του 2013 έλαβε χώρα συγχώνευση της αμερικανικής 

χρηματιστηριακής πλατφόρμας (κυρίως ενεργειακών παραγώγων) Intercontinental Exchange 

και της NYSE EURONEXT που ήταν η μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών, η 

οποία είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Σε συνέχεια της εν λόγω συγχώνευσης, η 

EURONEXT τον Ιούνιο του 2014 διαχωρίστηκε οριστικά από την Intercontinental Exchange, 

πραγματοποίησε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών και σύμφωνα με 

χρηματιστηριακούς αναλυτές έχει επωφεληθεί σημαντικά από τον εν λόγω διαχωρισμό (spin 

off), επικεντρωνόμενη στις παραδοσιακές χρηματιστηριακές της δραστηριότητες και 

αναπτύσσοντας νέες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης τίτλων και νέα χρηματιστηριακά 

προϊόντα.  

Σημειώνουμε ότι  στην ηλεκτρονική έκδοση της βελγικής Επίσημης Εφημερίδας 

(Moniteur Belge), στην διεύθυνση  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm, μπορεί κάθε 

ενδιαφερόμενος να αναζητήσει και μελετήσει βελγικά νομοθετήματα οικονομικού – 

εμπορικού αντικειμένου, τα οποία παρατίθενται στην γαλλική και φλαμανδική γλώσσα. Το 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου που χρειάζεται 

υποβοήθηση της αναζήτησής του.  

 

7. Υποδομές - μεταφορές  

Οι ανεπτυγμένες υποδομές του, καθιστούν το Βέλγιο σημαντικό διαμετακομιστικό 

κόμβο και κέντρο διανομής. Διαθέτει το δεύτερο πλέον εκτεταμένο ποτάμιο δίκτυο στην 

Ευρώπη, εξαιρετικά ανεπτυγμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Αμβέρσα είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι, η Λιέγη το τρίτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποτάμιο 

λιμάνι, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών ένα από τα πλέον πολυσύχναστα 

ευρωπαϊκά αεροδρόμια όσον αφορά την κίνηση επιβατών (διακίνηση 23,46 εκατ. επιβατών 

το 2015, που αποτέλεσε ιστορικά υψηλό επίπεδο επιβατικής κίνησης, αντιπροσωπεύοντας 

αύξηση 7% έναντι του 2014). Θεωρείται βέβαιο πως η τρομοκρατική επίθεση της 22
ης

 

Μαρτίου τρέχοντος έτους έχει προκαλέσει αξιόλογες ζημίες στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, 

από πλευράς τόσο επιβατικής κίνησης όσο και εσόδων, καθώς αυτό παρέμεινε κλειστό για 

διάστημα σχεδόν 3 εβδομάδων, ενώ στην συνέχεια η επάνοδός σε πλήρη δυναμικότητα 

πραγματοποιήθηκε εντός διαστήματος 3 μηνών. Σημειωτέον ότι, ως συνέπεια των 

δυσλειτουργιών που παρουσίασε το αεροδρόμιο Βρυξελλών, σημαντικό μέρος της επιβατικής 

κίνησης μετατοπίστηκε προσωρινά σε περιφερειακά αεροδρόμια του Βελγίου, όπως του 

Charleroi, της Λιέγης, της Αμβέρσας και της Οστάνδης. Επισημαίνουμε το σημαντικό και 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm
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ανερχόμενο τα τελευταία 10 χρόνια μερίδιο του νοτίου αεροδρομίου των Βρυξελλών, στο 

Charleroi, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιβατική κίνηση εταιρειών χαμηλού κόστους 

(διακίνηση 6,95 εκατ. επιβατών το 2015). Το αεροδρόμιο της Λιέγης θεωρείται το 

σημαντικότερο του Βελγίου από πλευράς διακίνησης εμπορευματικών φορτίων (cargo), 

καθώς το 2015 διακίνησε 649,83 χιλιάδες τόνους φορτίων, σημειώνοντας αύξηση 10% έναντι 

του 2014, με το αεροδρόμιο Βρυξελλών να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 489,3 χιλιάδες 

τόνους. Η μεγαλύτερη βελγική αεροπορική εταιρεία είναι η Brussels Airlines, με αρκετά 

οικονομικά προβλήματα, η οποία το 2015 μετέφερε συνολικά 7,5 εκατ. επιβάτες, σημαντικά 

αυξημένους κατά 12% έναντι του 2014. Το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

περιήλθε το 2009 στην γερμανική Lufthansa, η οποία επενδύει σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 

της Brussels Airlines. Στο υπόλοιπο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν περί τους 30 θεσμικούς 

επενδυτές, που περιλαμβάνουν αεροπορικές εταιρείες, το αεροδρόμιο Βρυξελλών, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και βελγικούς περιφερειακούς αναπτυξιακούς 

οργανισμούς. Σημειώνουμε ότι η οικονομική χρήση του 2015 υπήρξε η πρώτη κερδοφόρος 

για την Brussels Airlines μετά το έτος 2010, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της 

διαδικασίας λήψης απόφασης από τον γερμανικό αεροπορικό κολοσσό Lufthansa σχετικά με 

την σκοπιμότητα εξαγοράς ολοκλήρου του κεφαλαίου της βελγικής εταιρείας. Η απόφαση 

αρχικά αναμενόταν να ληφθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ωστόσο η 

γερμανική εταιρεία την ανέβαλε προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι ζημίες που υπέστη ο 

βελγικός αερομεταφορέας ως αποτέλεσμα της τρομοκρατικής επίθεσης στο αεροδρόμιο 

Βρυξελλών τον παρελθόντα Μάρτιο. 

Όσον αφορά τους βελγικούς σιδηροδρόμους, ο όμιλος SNCB (Société Nationale des 

Chemins de Fer Belges), κρατικής ιδιοκτησίας, μέχρι το τέλος του 2013 περιελάμβανε τρεις 

εταιρικές οντότητες -τις SNCB Holding, SNCB (διαχειρίστρια του μεταφορικού έργου) και 

Infrabel (διαχειρίστρια του δικτύου υποδομών). Στην διάρκεια του 2013 ολοκληρώθηκε 

διαδικασία αναδιάρθρωσης του ομίλου, με περιορισμό των εταιρικών οντοτήτων σε δύο από 

τις αρχές του 2014: τις New SNCB (μεταφορικό έργο) και New Infrabel (δίκτυο υποδομών). 

Παρά το πολύ εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο του Βελγίου και το σημαντικό μέγεθος του 

μεταφορικού έργου που υλοποιείται από τους βελγικούς σιδηροδρόμους, το ύψος του χρέους 

των βελγικών σιδηροδρόμων είναι στοιχείο που προβληματίζει σταθερά έντονα την εκάστοτε 

βελγική κυβέρνηση. Σημειώνουμε ότι το ενοποιημένο χρέος των SNCB και Infrabel στα τέλη 

του 2015 υπερέβη τα 6 δις. €, ανερχόμενο σε 6,33 δις. €, εκ των οποίων τα 3,15 δις. € 

αντιστοιχούν στην Infrabel και τα 3,18 δις. € στην SNCB. Πρόκειται δε για την πρώτη φορά 

που το χρέος της διαχειρίστριας των σιδηροδρομικών υποδομών του Βελγίου, Infrabel, 

ξεπέρασε τα 3 δις. €. Εν τούτοις, η εταιρεία διαχείρισης του μεταφορικού έργου των 

βελγικών σιδηροδρόμων (SNCB) πραγματοποίησε το 2015 καθαρά κέρδη της τάξεως των 

177 εκατ. €, που οφείλονται αφ’ ενός στην αύξηση του μεταφορικού έργου και αφ’ ετέρου σε 

εξοικονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα λειτουργικά κόστη της εταιρείας. Το συνολικό 

οικονομικό χρέος του ομίλου μειώθηκε το 2015 κατά 13 εκατ. €, ανερχόμενο σε 3,176 δις. €. 

Το χρέος της SNCB προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε ωστόσο στην διάρκεια του 

2015 κατά 63 εκατ. €, ανερχόμενο στα τέλη του έτους στα 2,94 δις. €. Επίσης, το 2015 η 

εταιρεία μείωσε το εργατικό δυναμικό της κατά 563 άτομα, με αποτέλεσμα αυτό να 

ανέρχεται (την 1.1.2016) στους 19.352 σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Η εταιρεία μετέφερε 

το 2015 226,7 εκατ. επιβάτες (αύξηση 0,9% έναντι του 2014) και ο κύκλος εργασιών της 

ανήλθε σε 1,036 δις. €, αυξημένος κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2014. Τα έσοδα από το 

εγχώριο μεταφορικό έργο της εταιρείας ανήλθαν σε 659,3 εκατ. €, αυξημένα κατά 1,3% 

έναντι του 2014.  

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι δύο εταιρείες (SNCB και 

Infrabel) για επέκταση του σιδηροδρομικού δυναμικού και δικτύου, την βελτίωση των 

υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά και τις μειώσεις του δυναμικού των 

απασχολουμένων σιδηροδρομικών τα τελευταία 10 χρόνια, αυτές εξακολουθούν να 
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αποτελούν επί πολλά χρόνια «πονοκέφαλο» για τις βελγικές κυβερνήσεις, καθώς σε κάθε 

προσπάθεια εξυγίανσής τους συναντάται σθεναρή αντίσταση από τα ισχυρά εργατικά 

συνδικάτα των σιδηροδρομικών. Σημειωτέον ότι η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει 

υπάγει τους βελγικούς σιδηροδρόμους σε σημαντικές εξοικονομήσεις και περικοπές των 

λειτουργικών και επενδυτικών τους δαπανών, συνολικού ύψους 2,1 δις. € κατά την προσεχή 

πενταετία. Οι εξοικονομήσεις, αλλά και οι περικοπές θέσεων εργασίας και οι μεταβολές των 

όρων εργασίας, έχουν προκαλέσει την σοβαρή ανησυχία και την αντίδραση των εργατικών 

συνδικάτων των σιδηροδρομικών, που έχουν προβεί σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους 

στην διάρκεια του τρέχοντος έτους.        

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τις αστικές συγκοινωνίες στις Βρυξέλλες είναι η Société 

des Transports Intercommunaux de Bruxelles – STIB) και εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιο και τον 

προϋπολογισμό της περιφερειακής κυβέρνησης των Βρυξελλών. Αντίστοιχα, οι εταιρείες 

αστικών μεταφορών στην περιφέρεια της Φλάνδρας είναι η De Lijn και στην περιφέρεια της 

Βαλλονίας η TEC.    

Όσον αφορά τους λιμένες, το Βέλγιο διαθέτει 4 θαλάσσια λιμάνια, με μεγαλύτερο 

εκείνο της Αμβέρσας, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης μετά το 

Ρότερνταμ και που το 2015 ξεπέρασε το κατώφλι των 200 εκατ. τόνων εμπορευματικών 

φορτίων καταγράφοντας ιστορικά υψηλό επίπεδο κίνησης στους 208,4 εκατ. τόνους. 

Αυξήσεις σημειώθηκαν στην κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων (containers) κατά 4,6%, στα 

επίπεδα των 113,3 εκατ. τόνων, καθώς και των υγρών χύδην φορτίων κατά 6,1%, στα επίπεδα 

των 66,9 εκατ. τόνων. Επισημαίνουμε ότι προ τετραετίας το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών είχε 

αλληλογραφήσει με τον Λιμένα Αμβέρσας, και είχαν από πλευράς μας προταθεί στη Γενική 

Γραμματεία Λιμένων και την Ένωση Ελληνικών Λιμένων τομείς στους οποίους θα 

μπορούσαν να συνεργαστούν ελληνικά λιμάνια με το λιμάνι της Αμβέρσας. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από βελγικής πλευράς υπάρχει σε θέματα ανάληψης management, κατάρτισης και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας, κατασκευών κλπ. Παρά το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον που έδειξε η 

Ένωση Ελληνικών Λιμένων, δεν έχει δοθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα συνέχεια προς 

συγκεκριμενοποίηση της συνεργασίας. 

Το ταχύτατα αναπτυσσόμενο θαλάσσιο λιμάνι του Ζίμπρουγκ (Zeebrugge), που 

διακινεί περί τους 40 εκατ. τόνους εμπορευματικών φορτίων ετησίως, διαθέτει 

σημαντικότατο τερματικό σταθμό υποδοχής φυσικού αερίου, ο οποίος καλύπτει το 15% των 

αναγκών της βορειοδυτικής Ευρώπης σε αέριο –και αποτελεί φυσικά την βασική πύλη 

εφοδιασμού του Βελγίου με αέριο, ενώ είναι επίσης από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια 

υποδοχής φορτηγών πλοίων Ro-Ro και ένα από τα κορυφαία λιμάνια παγκοσμίως όσον 

αφορά την διακίνηση οχημάτων. Το λιμάνι της Λιέγης είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμιο 

λιμάνι της Ευρώπης, και το 2015 διακίνησε συνολικά πλησίον των 20 εκατ. τόνους 

εμπορευμάτων, εκ των οποίων 14,6 εκατ. τόνους δια της ποτάμιας οδού. Σημειώνουμε ότι το 

Νοέμβριο 2015 εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα συνδυασμένων μεταφορών Trilogiport πλησίον 

του λιμανιού της Λιέγης, που θα επιτρέψει την μεταφορά 200 χιλ. εμπορευματοκιβωτίων σε 

ετήσια βάση μέσω της ποτάμιας και της σιδηροδρομικής οδού και θα ανακουφίσει σημαντικά 

τον οδικό άξονα μεταξύ Λιέγης και Αμβέρσας. Ο νέος ως άνω τερματικός σταθμός στο 

ποτάμιο λιμάνι της Λιέγης προσδοκάται ότι θα δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Η 

διαχείριση και εκμετάλλευση της πλατφόρμας έχει περιέλθει στην διαχειρίστρια εταιρεία του 

λιμένα του Ντουμπάι –και εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών διαχείρισης λιμένων παγκοσμίως- 

Dubai Ports World. Η εν λόγω πλατφόρμα αντιπροσωπεύει επένδυση ύψους 162,23 εκατ. €, 

εκ των οποίων τα 115 εκατ. € προέρχονται από ιδιωτικά κεφάλαια.  

Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο:  

 Οδικό δίκτυο (μεγάλες οδικές αρτηρίες): 1.756 χλμ., 

 Οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένο (εθνικό-επαρχιακό-τοπικό): 120.514 χλμ.,  
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 Σιδηροδρομικό δίκτυο 3.233 χλμ.  

Κυριότερα λιμάνια:  

 Αμβέρσα (το δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι μετά το Ρότερνταμ), Λιέγη (τρίτο 

μεγαλύτερο ποτάμιο λιμάνι της Ευρώπης), Ζίμπρουγκ, Οστάνδη, Γάνδη 

 

Όσον αφορά τον ενεργειακό κλάδο, το Βέλγιο βασίζεται σε σημαντικό ακόμη βαθμό 

(περί το ήμισυ της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού) στην χρήση πυρηνικής ενέργειας και 

δευτερευόντως στην χρήση θερμοηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες παραγωγής με βάση το 

φυσικό αέριο, αλλά και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και δη αιολικής. Σημειωτέον ότι 

μεγάλο μέρος του βελγικού αιολικού ενεργειακού πάρκου είναι εγκατεστημένο υπεράκτια 

(offshore), στις ακτές της χώρας στην Βόρεια Θάλασσα, ενώ υφίσταται σημαντικός αριθμός 

εναλλακτικών –και ανταγωνιζόμενων μεταξύ τους- επενδυτικών σχεδίων για κατασκευή 

πρόσθετων υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας (EWEA), το 6,5% της συνολικής παραγωγικής 

δυναμικότητας από offshore αιολικές εγκαταστάσεις στην Ε.Ε. βρίσκεται στο Βέλγιο, το 

οποίο ακολουθεί στην σχετική κατάταξη τις Βρετανία, Γερμανία και Δανία. Η παραγωγική 

δυναμικότητα των offshore αιολικών εγκαταστάσεων του Βελγίου ανερχόταν στα τέλη του 

2015 στα 712 MW. Από την άλλη, το πυρηνικό παραγωγικό δυναμικό του Βελγίου είναι 

αρκετά πεπαλαιωμένο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται αρκετά συχνά διακοπές στην 

λειτουργία των πυρηνικών σταθμών, αλλά και να δημιουργούνται σημαντικές αμφιβολίες και 

να προκύπτουν αμφισβητήσεις ως προς την ασφάλειά τους, τόσο στο εσωτερικό του Βελγίου, 

όσο και σε γειτονικές χώρες. Οι παλαιότερες βελγικές κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει την 

απεξάρτηση της χώρας από την χρήση πυρηνικής ενέργειας από το έτος 2015, ωστόσο η 

προηγούμενη κυβέρνηση Di Rupo παρέτεινε για μία δεκαετία (μέχρι το 2025) την λειτουργία 

του πυρηνικού αντιδραστήρα Tihange 1, ενώ η κυβέρνηση Michel αποφάσισε την παράταση 

λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων Doel 1 και 2, επίσης μέχρι το 2025. Συνολικά το 

ενεργειακό μοντέλο του Βελγίου δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα 

επιτυχημένο, με εξαίρεση ενδεχομένως τον κλάδο της αιολικής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις –και ιδιαίτερα οι βαριοί βιομηχανικοί χρήστες- να παραπονούνται έντονα 

σχετικά με ανταγωνιστικό μειονέκτημα που τους δημιουργείται έναντι των γειτονικών 

ανταγωνιστριών χωρών εξαιτίας των υψηλών τιμών των ενεργειακών προϊόντων.       

   

8. Διαχείριση οικονομικής κρίσης  

Η βελγική οικονομία είναι μία εξωστρεφής οικονομία με υψηλό βαθμό εμπορικής και 

οικονομικής εξάρτησης από τις γειτονικές της ανεπτυγμένες χώρες (κυρίως Γερμανία, 

Γαλλία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο), γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις 

διακυμάνσεις των οικονομιών των χωρών αυτών, αλλά και στις ασταθείς διακυμάνσεις των 

διεθνών αγορών. 

Η βελγική οικονομία υπήρξε από τις πρώτες που επλήγησαν στις αρχές της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης. Η χώρα, εξαιτίας κυρίως της εξωστρέφειας του τραπεζικού της τομέα, 

επλήγη κατ’ αρχάς από την κρίση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς οι τρεις 

σημαντικότερες βελγικές τράπεζες χρειάστηκε να λάβουν κρατική οικονομική ενίσχυση για 

να επιβιώσουν (Fortis, Dexia, KBC). Η Fortis κατέληξε επιπλέον να εξαγοραστεί από τον 

γαλλικό όμιλο BNP Paribas, ενώ το βελγικό κομμάτι του ομίλου DEXIA εθνικοποιήθηκε στα 

τέλη του 2011 από το βελγικό κράτος έναντι 4 δις. € και μετονομάστηκε σε Belfius. Στην 

συνέχεια, το Βέλγιο, από κοινού με την Γαλλία και το Λουξεμβούργο, παρείχαν υψηλές 

κρατικές εγγυήσεις για να μην καταρρεύσει ο όμιλος DEXIA (ο οποίος έχει υποβληθεί από 

την Ε.Ε. σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, απαλλαγής από επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού και 
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σταδιακής εξαφάνισης), και στα τέλη του 2012 μετείχαν στην ανακεφαλαιοποίηση του 

ομίλου, αξίας 5,5 δις. € (εκ των οποίων το Βέλγιο κάλυψε τα 2,9 δις. € και τα υπόλοιπα η 

Γαλλία), ενώ επίσης αύξησαν το ύψος των τριμερών εγγυήσεων προς τον όμιλο στα 85 δις. € 

(στις οποίες το Βέλγιο μετέχει κατά 51,4%). Σύμφωνα με στοιχεία Νοεμβρίου 2015, το ύψος 

των εγγυήσεων στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα δύο κράτη για την DEXIA είναι πλέον της 

τάξεως των 62 δις. €. 

Με την πρόοδο της οικονομικής κρίσης επηρεάστηκε το εξωτερικό εμπόριο της 

χώρας, το οποίο παραδοσιακά κρατούσε υψηλά όλους τους βελγικούς δημοσιονομικούς 

δείκτες, κυρίως ως αποτέλεσμα της ύφεσης των οικονομιών των σημαντικότερων εμπορικών 

εταίρων του Βελγίου. Το Βέλγιο εισήλθε το 2009 σε δημοσιονομική επιτήρηση εξαιτίας 

υπερβολικού ελλείμματος, καθώς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ήταν έντονα αρνητικό        

(-5,4% του ΑΕΠ), ενώ παράλληλα και το δημόσιο χρέος είχε αρχίσει να αυξάνεται αισθητά 

(από 92,5% του ΑΕΠ το 2008 σε 99,6% του ΑΕΠ το 2009). Με απόφασή της (τον Ιούνιο 

2014), η Ευρ. Επιτροπή αποφάσισε την έξοδο του Βελγίου από την διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος, καθώς το 2013 είχε επιτευχθεί η επαναφορά του στο όριο του 3%. Στα τέλη 

Φεβρουαρίου 2015, η Ευρ. Επιτροπή αποφάσισε να μην θέσει εκ νέου το Βέλγιο σε 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, χαρακτηρίζοντας το έλλειμμα του 2014 (ύψους 3,1%) 

ως «προκύπτον από εξαιρετικές περιστάσεις και προσωρινό» και αναγνωρίζοντας ότι η νέα 

βελγική κυβέρνηση έχει αναλάβει σημαντικές προσπάθειες δημοσιονομικών 

εξοικονομήσεων, συνοδευόμενες από ένα πειστικό πρόγραμμα διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. Σημειώνουμε ότι η κεντροδεξιά κυβέρνηση Michel έχει εξ αρχής 

αποφασίσει την χρονική μετάθεση της επίτευξης δημοσιονομικής εξισορρόπησης κατά δύο 

έτη, από το 2016 στο 2018, ώστε να δοθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια για λήψη μέτρων 

επανεκκίνησης της βελγικής οικονομίας, πράγμα που έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρ. 

Επιτροπή.   

Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας η χώρα διήλθε μακρά περίοδο πολιτικής κρίσης, 

με προσωρινή διακυβέρνηση από την «μεταβατική» κυβέρνηση του Yves Leterme, από τον 

Απρίλιο 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2011, 6 κόμματα 

σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον εντολοδόχο σοσιαλιστή πρωθυπουργό Elio Di 

Rupo, υπό το βάρος τότε της πίεσης των διεθνών αγορών στη βελγική οικονομία, των 

διαδοχικών υποβαθμίσεων του βελγικού αξιόχρεου και της εκτίναξης των επιτοκίων 

δανεισμού του βελγικού κράτους σε επίπεδα πλησίον του 6%. Η κυβέρνηση Di Rupo 

υλοποίησε μία σχετικά ισορροπημένη πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, με την συνολική 

προσπάθεια δημοσιονομικής εξοικονόμησης και εξυγίανσης που καταβλήθηκε κατά το 

διάστημα της θητείας της να εκτιμάται σε πλησίον των 22 δις. €, με έμφαση στην επιτυχή 

εφαρμογή της αποκαλούμενης «βελγικής συνταγής», δηλαδή μίας ισορροπημένης πολιτικής 

δημοσιονομικής λιτότητας και τόνωσης της αγοραστικής δύναμης και της 

ανταγωνιστικότητας, που οδήγησε το Βέλγιο σε σχετικά ανώδυνη αντιμετώπιση της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης.  

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2014 

έχει προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις –ορισμένες εκ των οποίων επώδυνες- με 

στόχο την μακροπρόθεσμη εξυγίανση των δημοσιονομικών του Βελγίου, περιλαμβανομένων 

εκείνων που υποδεικνύει επανειλημμένα η Ευρ. Επιτροπή, ήτοι φορολογικής μεταρρύθμισης, 

μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και συντάξεων, αύξησης των ορίων 

συνταξιοδότησης, αναθεώρησης του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών, 

συνοδευόμενες από μέτρα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, αντιμετώπισης της ανεργίας και 

στήριξης των ευπαθών οικονομικά ομάδων του πληθυσμού. Σημειώνουμε πάντως ότι οι 

κριτικές έναντι της κυβέρνησης Michel εστιάζονται από την μία πλευρά –κυρίως του 

επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της αντιπολίτευσης- στην μη επίτευξη ριζικών 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, παρά μόνον 
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επιφανειακών αλλαγών που είναι αποτελέσματα εσωτερικών πολιτικών συμβιβασμών, ενώ 

από την άλλη πλευρά –κυρίως των εργατικών οργανώσεων, αλλά και των γαλλόφωνων 

περιφερειών της χώρας- στην έλλειψη διαλόγου και στην υποβάθμιση της σημασίας των 

διαδικασιών διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, 

από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.    

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Οι πλέον πρόσφατες εξαμηνιαίες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου 

(BNB) για το 2016 και τα έτη 2017 και 2018, που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Ιουνίου 

τρέχοντος έτους, αναφέρουν για φέτος ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,3%, αυξήσεις των 

εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 5,2% και 5,1% αντίστοιχα), 

αύξηση των επενδύσεων (κατά 2,3% συνολικά, κατά 3,5% όσον αφορά τις δημόσιες 

επενδύσεις, κατά 1,4% όσον αφορά τις επιχειρηματικές επενδύσεις και κατά 4,4% όσον 

αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα), αλλά και του επιπέδου εγχώριας καταναλωτικής 

δαπάνης (+1,2%), συγκράτηση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας στο 8,6%, σημαντική 

άνοδο του πληθωρισμού στο 1,6% και μικρό πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, στο 0,1% του ΑΕΠ.  

Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται για το 2016 σε 2,8% του ΑΕΠ, το πρωτογενές 

έλλειμμα σε 0,2% του ΑΕΠ και το επίπεδο του δημοσίου χρέους σε 106,9% του ΑΕΠ. Για το 

2017 η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,5% και για το 2017 στο 1,6%. 

Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί το 

2017 και το 2018 σε 2,4%. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι το 2017 θα μειωθεί ελαφρότατα 

σε 106,8% του βελγικού ΑΕΠ και το 2018 θα μειωθεί περισσότερο, σε 106% του ΑΕΠ. Η 

Κεντρική Τράπεζα αναμένει επίσης σταδιακή μείωση της ανεργίας, με τον εναρμονισμένο 

δείκτη να ανέρχεται σε 8,3% το 2017 και σε 7,8% το 2018, καθώς και άνοδο του δείκτη 

πληθωρισμού στο 1,8% για το 2017 και στο 1,9% για το 2018. 

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η μεγέθυνση της βελγικής οικονομίας κατά την 

τριετία 2016-2018 θα βοηθηθεί κυρίως από την εσωτερική ζήτηση, που αναμένεται ότι θα 

σημειώσει αξιόλογη άνοδο κατά τα προσεχή δύο έτη. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά επίσης ότι, 

δεδομένου πως κατά την διετία 2015-2016 οι βελγικές επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει σε 

σημαντικό βαθμό τους εσωτερικούς τους συσχετισμούς κόστους-ανταγωνιστικότητας, έχουν 

καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικές και αναμένεται ότι κατά τα αμέσως προσεχή έτη θα 

αυξήσουν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις, εφ’ όσον φυσικά το επιτρέψει η διεθνής οικονομική 

συγκυρία. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα αναμένει ότι, έπειτα από την σχετική στασιμότητα 

των ακαθάριστων κεφαλαιακών επενδύσεων το 2016, το 2017 και το 2018 οι επενδύσεις θα 

σημειώσουν αξιόλογη άνοδο, της τάξεως του 2,9% και του 3% αντίστοιχα, πυροδοτούμενες 

αφ’ ενός από τις ευνοϊκότερες –ως εκτιμάται- συνθήκες πρόσβασης σε πηγές 

χρηματοδότησης, και αφ’ ετέρου από υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Αναμένεται επίσης 

ελαφρά βελτίωση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας, και καθαρή δημιουργία 140 χιλιάδων 

θέσεων εργασίας κατά την τριετία 2016-2018, κυρίως ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και των υλοποιούμενων πολιτικών ελάφρυνσης του 

εργατικού / μισθολογικού κόστους. Τέλος, αναφορικά με τα δημοσιονομικά μεγέθη, η 

Κεντρική Τράπεζα αναμένει μία ελαφρά επιδείνωσή τους φέτος, βασικά ως αποτέλεσμα του 

αυξημένου δημοσιονομικού κόστους της μεταναστευτικής κρίσης και των αυξημένων μέτρων 

ασφάλειας, καθώς και της εκστρατείας καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και της 

σημειούμενης πτώσης των φορολογικών εσόδων του κράτους, ως ποσοστού του ΑΕΠ.    

Παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα προβλέψεων μακροοικονομικών μεγεθών 

της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για την προσεχή τριετία.   
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ 

1.1 Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Βελγίου 

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου αναπτύσσονται σχετικά 

ομαλά, σημειώνοντας περίπου σταθερά αυξητική πορεία όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, 

με εξαίρεση την διετία 2008-2009, και λιγότερο το 2010, χρονιές κατά τις οποίες το διμερές 

εμπόριο φαίνεται ότι επλήγη από την διεθνή οικονομική κρίση. Σημειώνουμε ότι οι ελληνικές 

εξαγωγές προς το Βέλγιο μειώθηκαν το 2013 κατά 8,3% (σύμφωνα με τα ελληνικά στοιχεία) 

έναντι του 2012. Το 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο επανέκαμψαν κατά πλησίον 

του 6%, ανερχόμενες σε 317,95 εκατ. €. Το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο 

αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 9,26%, φθάνοντας τα 347,38 εκατ. €. Οι βελγικές εξαγωγές προς 

την χώρα μας εμφάνισαν διαχρονικά σταθερή μείωση από την αρχή της οικονομικής κρίσης, 

προφανώς ως αποτέλεσμα των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην 

Ελλάδα, της επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της πτώσης της κατανάλωσης. 

 2016 2017 2018 

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ (%) 1,3 1,5 1,6 

Εγχώρια καταναλωτική δαπάνη (% μεταβολή) 0,9 1,3 1,4 

Δημόσια καταναλωτική δαπάνη (% μεταβολή) 0,8 0,5 0,6 

Εγχώρια ζήτηση (% μεταβολή) 1,2 1,5 1,6 

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (% μεταβολή) 2,3 2,9 3,0 

Δημόσιες επενδύσεις (% μεταβολή) 3,5 0,0 3,5 

Επιχειρηματικές επενδύσεις (% μεταβολή) 1,4 3,7 3,4 

Ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα (% μεταβολή) 4,4 1,8 1,8 

Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) 5,2 5,0 4,7 

Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) 5,1 5,1 4,7 

Εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας (%) 8,6 8,3 7,8 

Πληθωρισμός 1,6 1,8 1,9 

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -2,8 -2,4 -2,4 

Πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -0,0 0,0 -0,2 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 106,9 106,8 106,0 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 0,1 0,4 0,7 
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Ωστόσο, το 2014 οι βελγικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανέκαμψαν ελαφρότατα σύμφωνα 

με τα ελληνικά στοιχεία κατά πλησίον του 1%, ανερχόμενες σε 1,34 δις. €. Το 2015, οι 

βελγικές εξαγωγές προς Ελλάδα αυξήθηκαν ακόμη περαιτέρω κατά 7,58%, φθάνοντας τα 

1,44 δις. €. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου το 2015 ανήλθε σε 1,79 δις. €, βελτιωμένος κατά 

7,9% έναντι του 2014 (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ). Το εμπορικό έλλειμμα εις βάρος της Ελλάδας 

εμφανίστηκε το 2015 αυξημένο κατά 7,05% εξαιτίας της αύξησης των βελγικών εξαγωγών 

προς την χώρα μας, ανερχόμενο σταθερά σε επίπεδα άνω του 1 δις. (συγκεκριμένα, στα 1,09 

δις. €).   

Τόσο το επίπεδο όσο και η δομή των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-

Βελγίου δεν ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες δυνατότητες για μία περισσότερο δυναμική 

και ισόρροπη ανάπτυξη των διμερών συναλλαγών (κυρίως από ελληνικής πλευράς) και 

αύξηση της εκατέρωθεν επενδυτικής δραστηριότητας. Στον τομέα των επενδύσεων, η 

δραστηριοποίηση των βελγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι εντονότερη, ενώ η ελληνική 

επενδυτική παρουσία στο Βέλγιο είναι περιορισμένη.  

Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι ελληνικές 

εξαγωγές προς Βέλγιο αυξήθηκαν το 2015 κατά 9,26% σε σύγκριση με το 2014, ανερχόμενες 

σε 347,38 εκατ. €, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,44 δις. €, 

αυξημένες κατά 7,58% έναντι του 2014. Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά 

στοιχεία, το Βέλγιο κατατάσσεται 11
ο
 μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας κατά 

το έτος 2015 με μερίδιο 3,3% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών, ενώ από την άλλη 

πλευρά κατατάσσεται 19
ο
 μεταξύ των αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, 

απορροφώντας ποσοστό 1,34% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.  

Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς 

Βέλγιο κατά το 2015 εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,89% και ανέρχονται σε 376,69 εκατ. € 

(έναντι 359,14 εκατ. € το 2014), ενώ οι εισαγωγές μας από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,486 δις. 

€, αυξημένες κατά 7,25% έναντι του 2014 (που είχαν ανέλθει σε 1,38 δις. €). Με βάση τα 

βελγικά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο το 2015 κατέλαβαν μερίδιο 

0,16% επί των συνολικών βελγικών εισαγωγών. Η ως άνω μικρή αύξηση του μεριδίου των 

ελληνικών εξαγωγών μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην μείωση των συνολικών βελγικών 

εισαγωγών το 2015, κατά 3,07%, όπως επισημάναμε στο κεφάλαιο που αναφέρεται στο 

βελγικό εξωτερικό εμπόριο.     

Στους κατωτέρω πίνακες, τα διαγράμματα και την ανάλυση παρουσιάζουμε την 

εξέλιξη του διμερούς εμπορίου κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τα ελληνικά και 

τα βελγικά στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία του 2015 είναι προσωρινά. Σημειώνουμε ότι στο 

Στατιστικό Παράρτημα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του διμερούς εξωτερικού εμπορίου την 

τριετία 2013-2015 κατά τετραψήφια κλάση συνδυασμένης ονοματολογίας, με βάση τις 

στατιστικές της ΕΛ.ΣΤΑΤ.   

 

 

Εισαγωγές στο Βέλγιο από την Ελλάδα (Institut des Comptes Nationaux, σε εκατ. Ευρώ) 

2011 2012 2013 2014  2015 

 

% μεταβολή 

2014-2015 

333,72 364,13 315,82 359,14 376,69 +4,89% 
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Εξαγωγές από την Ελλάδα στο Βέλγιο (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε εκατ. Ευρώ) 

2011 2012 2013 2014  2015 

 

% μεταβολή 

2014-2015 

305,66 327,15 299,98 317,95 347,38 +9,26% 
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(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
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Εξαγωγές από το Βέλγιο προς την Ελλάδα (Institut des Comptes Nationaux, σε εκατ. 

Ευρώ) 

2011 2012 2013 2014  2015  

 

% μεταβολή 

2014-2015 

1.604,07 1.307,52 1.241,13 1.385,20 1.485,68 +7,25% 
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Εισαγωγές στην Ελλάδα από το Βέλγιο (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε εκατ. Ευρώ) 

2011 2012  2013 2014 2015  

 

% μεταβολή 

2014-2015 

1.626,35 1.341,42 1.325,07 1.337,86 1.439,21 +7,58% 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ 2011-2015 

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

 Σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά στοιχεία έτους 2015 κατά τετραψήφιους 

κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (που αναφέρονται εντός παρενθέσεως), 

σημαντικότερες κατηγορίες των ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο ήταν 

τα εμπιστευτικά προϊόντα (9990, 53,93 εκατ. €, μείωση 20,57% έναντι του 2014), τα 

ακατέργαστα καπνά και απορρίμματα καπνού (2401, 38,56 εκατ. €, μείωση 11,49%), τα 

τσιγάρα, πούρα και πουράκια (2402, 22,81 εκατ. €, αύξηση 297,11%), τα επιβατικά 

οχήματα (8703, 20,36 εκατ. €, αύξηση 47,87%), τα φαρμακευτικά προϊόντα (3004, 16,37 

εκατ. €, αύξηση 4,53%), τα πλαστικά είδη νοικοκυριού (3924, 15,44 εκατ. €, μείωση 

16,21%), οι χαλκοσωλήνες (7411, 13,37 εκατ. €, αύξηση 22,76%), τα παρασκευάσματα 

λαχανικών (2005, 12,08 εκατ. €, αύξηση 18,03%), οι γυναικείες πλεκτές μπλούζες (6106, 

9 εκατ. €, αύξηση 62,96%), τα αλουμινόχαρτα (7607, 8,06 εκατ. €, αύξηση 9,85%) και 

τα παρασκευάσματα φρούτων (2008, 6,97 εκατ. €, αύξηση 24,68%). 

Από πλευράς εισαγωγών από το Βέλγιο, σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά 

στατιστικά στοιχεία, οι σημαντικότερες τετραψήφιες κατηγορίες βελγικών εξαγωγών 

προς την χώρα μας το 2015 περιλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα (3004, 137,41 

εκατ. €, μείωση 0,08% έναντι του 2014), το αίμα για διαγνωστικές / θεραπευτικές 

χρήσεις (3002, 104,11 εκατ. €, αύξηση 40,1%), τα πετρελαιοειδή (2710, 75,22 εκατ. €, 

μείωση 10,87%), τα επιβατικά οχήματα (8703, 56,64 εκατ. €, αύξηση 4,68%), τα όργανα 

και συσκευές ιατρικής χρήσης (9018, 48,02 εκατ. €, αύξηση 19,42%), τα πολυμερή 

αιθυλενίου (3901, 45,64 εκατ. €, αύξηση 28,47%), τα υποδήματα με εξωτερικά πέλματα 

από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή δέρμα (6404, 31,57 εκατ. €, αύξηση 25,4%), τα μέρη 

και εξαρτήματα οχημάτων (8708, 28,63 εκατ. €, μείωση 0,06%), τα κλιματιστικά 

μηχανήματα (8415, 24,34 εκατ. €, αύξηση 14,91%), τα υποδήματα με άνω μέρος από 

φυσικό δέρμα (6403, 23,62 εκατ. €, αύξηση 11,66%) και τα εντομοκτόνα και 

παρασιτοκτόνα (3808, 22,86 εκατ. €, αύξηση 12,11%).    

Σύμφωνα με τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες 

ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο κατά το 2015 (σε διψήφια κεφάλαια 

εμπορευματικής κατάταξης συνδυασμένης ονοματολογίας), ήταν: προϊόντα καπνού με 

αξία 104,09 εκατ. € (κεφάλαιο 24, αύξηση 105,93% έναντι του 2014), σίδηρος-χάλυβας 

με αξία εξαγωγών 45,51 εκατ. € (κεφάλαιο 72, μείωση 10,91%), πλαστικά προϊόντα με 

αξία 28,92 εκατ. € (κεφάλαιο 39, αύξηση 1,4%), παρασκευασμένα-διατηρημένα τρόφιμα 

με αξία 23,44 εκατ. € (κεφάλαιο 20, αύξηση 15,93%), φαρμακευτικά προϊόντα με αξία 
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21,19 εκατ. € (κεφάλαιο 30, αύξηση 41,69%), ανόργανα χημικά προϊόντα με αξία 20,7 

εκατ. € (κεφάλαιο 28, μείωση 16,87%), υλικό & εξοπλισμός μεταφορών με αξία 20,48 

εκατ. € (κεφάλαιο 87, αύξηση 48,31%), προϊόντα αλουμινίου με αξία 12,83 εκατ. € 

(κεφάλαιο 76, αύξηση 1,95%), προϊόντα χαλκού με αξία 11,64 εκατ. € (κεφάλαιο 74, 

αύξηση 105,86%), πλεκτά προϊόντα ένδυσης με αξία 10,53 εκατ. € (κεφάλαιο 61, 

αύξηση 50,23%), μηχανολογικός εξοπλισμός με αξία 10,06 εκατ. € (κεφάλαιο 84, 

αύξηση 7,87%) και γαλακτοκομικά προϊόντα με αξία 8,11 εκατ. € (κεφάλαιο 04, αύξηση 

28,4%).   

Επίσης σύμφωνα με τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες βελγικών 

προϊόντων που εισήχθησαν από την Ελλάδα κατά το 2015 (σε διψήφια κεφάλαια 

εμπορευματικής κατάταξης συνδυασμένης ονοματολογίας), ήταν: φαρμακευτικά 

προϊόντα με αξία 265,25 εκατ. € (κεφάλαιο 30, αύξηση 14,48% έναντι του 2014), υλικό 

και εξοπλισμός μεταφορών με αξία 122,22 εκατ. € (κεφάλαιο 87, αύξηση 9,84%), 

μηχανολογικός εξοπλισμός με αξία 113,09 εκατ. € (κεφάλαιο 84, αύξηση 1,66%), 

πλαστικά προϊόντα με αξία 100,85 εκατ. € (κεφάλαιο 39, αύξηση 25,47%), ορυκτά 

καύσιμα με αξία 93,68 εκατ. € (κεφάλαιο 27, μείωση 30,05%), προϊόντα 

υποδηματοποιίας με αξία 83,59 εκατ. € (κεφάλαιο 64, αύξηση 12,3%), όργανα & 

συσκευές μέτρησης με αξία 72,37 εκατ. € (κεφάλαιο 90, αύξηση 8,66%), οργανικά 

χημικά προϊόντα με αξία 60,41 εκατ. € (κεφάλαιο 29, αύξηση 73,99%), πλεκτά προϊόντα 

ένδυσης με αξία 50,44 εκατ. € (κεφάλαιο 61, αύξηση 30,06%) και διάφορα χημικά 

προϊόντα με αξία 39,09 εκατ. € (κεφάλαιο 38, αύξηση 1,73%). 
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Πίνακας: Διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο 2010-2015 / 

Κεφάλαια δασμολογίου με εξαγωγές άνω του 1 εκατ. € το 2015 (βελγικές πηγές) 

 

 

 

Σημείωση: Ποσά σε .000 €.   

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

 

 

 

Κ.Δ. Προϊόντα 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14/15 (%) 

24 Καπνά & προϊόντα καπνού 53.725 52.692 46.066 44.292 50.545 104.089 +105,93% 

72 Σίδηρος & χάλυβας 4.015 19.023 59.946 29.636 51.083 45.512 -10,91% 

39 Πλαστικές ύλες 27.384 32.167 36.438 32.861 28.526 28.925 +1,40% 

20 Παρ/τα φρούτων & λαχανικών 14.581 14.109 18.306 17.426 20.221 23.442 +15,93% 

30 Φαρμακευτικά 15.330 9.261 10.648 15.116 14.953 21.188 +41,69% 

28 Ανόργανα χημικά προϊόντα 22.640 26.036 16.785 15.684 24.900 20.700 -16,87% 

87 Εξοπλισμός χερσαίων μεταφορών 15.771 24.486 22.124 9.990 13.809 20.481 +48,31% 

76 Προϊόντα αλουμινίου 8.834 14.227 14.143 14.566 12.586 12.832 +1,95% 

74 Προϊόντα χαλκού 7.140 7.688 6.969 5.939 5.655 11.641 +105,86% 

61 Πλεκτά ενδύματα 9.336 6.927 6.662 6.553 7.009 10.529 +50,23% 

84 Μηχανολογικός εξοπλισμός 12.044 13.881 10.492 9.990 9.325 10.059 +7,87% 

04 Γαλακτοκομικά προϊόντα 4.912 5.865 5.341 5.310 6.316 8.109 +28,40% 

08 Καρποί & φρούτα νωπά 3.792 5.712 6.381 7.164 4.390 5.229 +19,13% 

71 Πολύτιμα μέταλλα, λίθοι, κοσμήματα 1.273 6.145 15.907 13.121 7.019 5.155 -26,56% 

64 Υποδήματα & αξεσουάρ 2.416 2.391 3.035 1.788 2.377 3.500 +47,24% 

38 Διάφορα προϊόντα χημικών 

βιομηχανιών 

299 540 308 537 2.325 3.080 
+32,46% 

31 Λιπάσματα 2.803 4.735 890 2.223 1.958 2.960 +51,17% 

22 Ποτά 2.483 2.884 3.466 2.744 3.344 2.687 -19,66% 

15 Ζωικά και φυτικά λίπη & έλαια 1.985 1.875 1.808 2.568 2.194 2.568 +17,01% 

85 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3.065 4.900 4.795 4.453 3.980 2.548 -35,98% 

90 Όργανα & συσκευές ακριβείας 2.361 2.479 2.389 2.515 2.666 2.378 -10,79% 

21 Διάφορα παρ/τα διατροφής 353 1.089 2.582 2.375 3.043 2.368 -22,18% 

25 Ορυκτά πετρώματα 6.061 4.341 2.719 6.915 3.826 2.349 -38,60% 

73 Χαλυβουργικά προϊόντα 1.883 3.993 1.220 1.993 2.857 2.158 -24,46% 

34 Σαπούνια, προϊόντα καθαρισμού & 

στιλβώσεως 

2.376 852 1.175 1.561 2.305 1.930 
-16,28% 

19 Παρ/τα δημητριακών 1.351 1.503 2.152 1.491 1.687 1.557 -7,67% 

33 Αιθέρια έλαια, προϊόντα 

αρωματοποιίας, καλλυντικά 

2.652 373 854 1.600 23.609 1.485 
-93,71% 

03 Ψάρια & θαλασσινά 802 1.086 1.396 1.382 1.479 1.455 -1,62% 

29 Οργανικά χημικά προϊόντα 73 811 1.528 438 4.541 1.367 -69,89% 

99 Εμπιστευτικά 4.242 6.221 4.110 3.897 1.959 2.073 +5,84% 
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΧΩΡΕΣ ΣΕ 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΡΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2015) 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

1.2 Ελληνικά προϊόντα με προοπτικές αύξησης εξαγωγών προς Βέλγιο 

Από την μελέτη των τάσεων που εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές την τελευταία 

εξαετία με βάση τα βελγικά στατιστικά στοιχεία, θεωρούμε ότι τα ελληνικά νωπά και 

μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, έχουν ιδιαίτερη δυναμική και 

προοπτικές στην αγορά του Βελγίου, καθώς το βελγικό καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά 

εξοικειωμένο με την εικόνα τους, τις γευστικές τους ιδιότητες και την ποιότητά τους, κυρίως 

εξαιτίας του ισχυρού βελγικού τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας, αλλά και της 

έντονης παρουσίας ελληνικού ομογενειακού στοιχείου στο Βέλγιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

μεγαλύτερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών, τα παρασκευάσματα 

Κ.Δ. Προϊόντα Κύριες προμηθεύτριες χώρες 

24 Καπνά & προϊόντα καπνού Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία 

72 Σίδηρος & χάλυβας Γαλλία,  Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία, Κίνα  

39 Πλαστικές ύλες Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ην. Βασίλειο 

20 Παρ/τα φρούτων & λαχανικών Βραζιλία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία 

30 Φαρμακευτικά ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία 

28 Ανόργανα χημικά προϊόντα Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία, Γαλλία, Χιλή 

87 Εξοπλισμός χερσαίων μεταφορών Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία 

76 Προϊόντα αλουμινίου Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα 

74 Προϊόντα χαλκού Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Χιλή, ΗΠΑ 

61 Πλεκτά ενδύματα Κίνα, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Τουρκία 

84 Μηχανολογικός εξοπλισμός Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, ΗΠΑ, Σουηδία 

04 Γαλακτοκομικά προϊόντα Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία 

08 Καρποί & φρούτα νωπά Κολομβία, Ολλανδία, Ισπανία, Ισημερινός, Κ. Ρίκα, 

Γαλλία, Γερμανία, Ν. Ζηλανδία, ΗΠΑ 

71 Πολύτιμα μέταλλα, λίθοι, κοσμήματα Ρωσία, Ην. Βασίλειο, Ινδία, Ισραήλ, Κίνα 

64 Υποδήματα & αξεσουάρ Κίνα, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, 

Γαλλία   

38 Διάφορα προϊόντα χημικών 

βιομηχανιών 

Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Ιταλία 

31 Λιπάσματα Ολλανδία, Γερμανία, Ρωσία, Καναδάς, Γαλλία, Νορβηγία 

22 Ποτά Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία 

15 Ζωικά και φυτικά λίπη & έλαια Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία 

85 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Ολλανδία, Γερμανία, Κίνα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο 

90 Όργανα & συσκευές ακριβείας ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ην. Βασίλειο 

21 Διάφορα παρ/τα διατροφής Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία 

25 Ορυκτά πετρώματα Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Βραζιλία 

73 Χαλυβουργικά προϊόντα Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, 

Πολωνία, Τουρκία, Ισπανία, ΗΠΑ 
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φρούτων και λαχανικών (κεφάλαιο 20 του δασμολογίου), που παλαιότερα είχε ακολουθήσει 

πτωτική πορεία, το 2014 σημείωσε αύξηση 16% ανερχόμενη στα 20,22 εκατ. €, ενώ το 2015 

κατέγραψε εκ νέου σημαντικότατη αύξηση της τάξεως του 15,9%, ανερχόμενη στα 23,44 

εκατ. € και κατέστη τέταρτη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών προς Βέλγιο. Από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων και ποτών, σε αξιόλογα επίπεδα κινούνται κατά την υπό 

εξέταση περίοδο τα γαλακτοκομικά προϊόντα (με σταθερά αυξητική τάση σχεδόν ολόκληρη 

την τελευταία εξαετία και αξία εξαγωγών το 2015 στα 8,11 εκατ. €, με αύξηση 28,4%), τα 

νωπά φρούτα (που το 2014 είχαν εμφανίσει αισθητή μείωση κατά 38,7% στα 4,39 εκατ. €, 

ενώ το 2015 κατέγραψαν αύξηση 19,1% φθάνοντας τα 5,23 εκατ. €), τα ποτά (που ενώ το 

2014 είχαν σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση 21,9% φθάνοντας τα 3,34 εκατ. €, το 2015 

παρουσίασαν μείωση κατά 19,7%, ανερχόμενα στα 2,69 εκατ. €). Η κατηγορία των ζωικών 

και φυτικών λιπών και ελαίων (που περιλαμβάνει το ελαιόλαδο) κινείται σταθερά σε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα, το 2013 είχε σημειώσει ισχυρή άνοδο έναντι του 2012 με εξαγωγές 2,57 

εκατ. €, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά μετά το 2009 το κατώφλι των 2 εκατ. €, το 2014 

υπέστη μείωση της τάξεως του 14,5%, στα 2,19 εκατ. €, ενώ το 2015 κατέγραψε εκ νέου 

άνοδο κατά 17%, φθάνοντας και πάλι τα 2,57 εκατ. €. Ακολουθούν από απόψεως 

σημαντικότητας ελληνικών εξαγωγών τα παρασκευάσματα διατροφής (πτώση το 2015 κατά 

22,2%, στα 2,37  εκατ. €), τα παρασκευάσματα δημητριακών (με εξαγωγές 2015 στα 1,56 

εκατ. € και μείωση 7,7%) και τα ιχθυηρά (με εξαγωγές το 2015 στα 1,45 εκατ. € και μείωση 

1,6%).  

Σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες προοπτικές στη βελγική 

αγορά –με βάση τα βελγικά στατιστικά στοιχεία- είναι επίσης οι εξής κατηγορίες προϊόντων: 

τα προϊόντα καπνού (και πάλι πρώτη κατηγορία στις εξαγωγές μας το 2015 με 104,09 εκατ. € 

και εκρηκτική αύξηση 105,9%), ακολουθούμενα από τον σίδηρο και χάλυβα, οι εξαγωγές των 

οποίων αφού διακυμάνθηκαν σημαντικά κατά την τετραετία 2011-2014, ανερχόμενες το 2014 

στα 51,08 εκατ. € (αύξηση 72,4%), το 2015 μειώθηκαν κατά 10,9% και ανήλθαν στα 45,51 

εκατ. €. Στην τρίτη θέση των ελληνικών εξαγωγών προς Βέλγιο παρέμειναν το 2015 οι 

πλαστικές ύλες και προϊόντα (με 28,92 εκατ. € και άνοδο 1,4%), ενώ στην πέμπτη θέση 

ανέβηκαν τα φαρμακευτικά προϊόντα, με αξία 21,19 εκατ. € και άνοδο της τάξεως του 41,7%. 

Πιο κάτω ακολουθούν τα ανόργανα χημικά (που αν και μειώθηκαν κατά 16,9% το 2015, 

παρέμειναν σε επίπεδα άνω των 20 εκατ. €, και συγκεκριμένα στα 20,7 εκατ. €), ο εξοπλισμός 

χερσαίων μεταφορών με αξία 20,48 εκατ. € (αύξηση 48,3%), τα προϊόντα αλουμινίου με αξία 

12,83 εκατ. € και μικρή άνοδο της τάξεως του 1,9%, τα προϊόντα χαλκού (με εξαγωγές 11,64 

εκατ. € και υπερδιπλασιασμό της αξίας σε σύγκριση με το 2014), καθώς και τα πλεκτά 

ενδύματα, με εξαγωγές το 2015 στα 10,53 εκατ. € και εκρηκτική αύξηση της τάξεως του 

50,2% έναντι του 2014. Άλλες κατηγορίες που έδειξαν δυναμική το 2015 περιέλαβαν τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό με αξία 10,06 εκατ. € (αύξηση 7,9%), τα υποδήματα και αξεσουάρ με 

αξία 3,5 εκατ. € (αύξηση 47,2%), τα διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών με αξία 3,08 

εκατ. € (αύξηση 32,5%) και τα λιπάσματα με αξία 2,96 εκατ. € (αύξηση 51,2%). Μειώσεις 

στην διάρκεια του 2015 υπέστησαν οι ακόλουθες σημαντικές κατηγορίες εξαγόμενων 

ελληνικών προϊόντων προς Βέλγιο: τα πολύτιμα μέταλλα, οι λίθοι και κοσμήματα με αξία 5,15 

εκατ. € (μείωση 26,6%), ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με αξία 2,55 εκατ. € (μείωση 36%), τα 

όργανα και συσκευές μέτρησης και ακρίβειας με αξία 2,38 εκατ. € (μείωση 10,8%), τα ορυκτά 

πετρώματα που μειώθηκαν το 2015 κατά 38,6% στα 2,35 εκατ. €., τα χαλυβουργικά προϊόντα 

με αξία 2,16 εκατ. € (μείωση 24,5%), τα σαπούνια και είδη καθαρισμού με αξία 1,93 εκατ. € 

(μείωση 16,3%), τα αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλυντικά (που το 2014 

είχαν σημειώσει εκρηκτική άνοδο φθάνοντας τα 23,61 εκατ. €, ωστόσο το 2015 μειώθηκαν 

κατά 93,7% φθάνοντας τα 1,48 εκατ. €), και τα οργανικά χημικά προϊόντα, οι εξαγωγές των 

οποίων μειώθηκαν κατά 69,9%, ανερχόμενες στα 1,37 εκατ. € το 2015.  
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1.3 Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών  

Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές του Βελγίου 

διαμορφώνεται σε 0,16% το 2015, η διατήρηση ωστόσο ή, ακόμη περισσότερο, η επέκταση 

του υφιστάμενου μεριδίου θα απαιτήσει μεγαλύτερη, περισσότερο συντονισμένη και 

στοχευμένη από πλευράς Ελλήνων εξαγωγέων προσπάθεια. Το γεγονός ότι το εμπόριο με τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο από εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά, μη 

δασμολογικά και άλλα τεχνικά εμπόδια, κάνει πολλούς να θεωρούν ότι το ενδοκοινοτικό 

εμπόριο κινείται περίπου αυτόματα. Τούτο σαφώς δεν αληθεύει, διότι οι αναπτυγμένες και 

οργανωμένες αγορές της Δ. Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, απαιτούν συνεπή και 

συνεχή παρουσία, αφοσίωση στην επίτευξη της στοχευμένης προσπάθειας και αφιέρωση 

πόρων προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών 

και ο έντονος ανταγωνισμός είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές 

και βέβαια το Βέλγιο. Ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες, η εξωστρέφεια αποτελεί 

μονόδρομο επιβίωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται στο Γραφείο μας από τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων που δέχεται καθημερινά 

από εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

Σημειώνουμε ότι το Βέλγιο έχουν την τελευταία πενταετία επισκεφθεί τέσσερις 

επιτυχημένες εμπορικές επιχειρηματικές αποστολές, Δεκέμβριο του 2012, τον Ιούνιο του 

2013 και τον Μάρτιο του 2014 σε συνεργασία με το Enterprise Greece, καθώς και τον 

Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, 

από 10 στις δύο πρώτες αποστολές και 12 στην τρίτη και 9 στην τέταρτη, προήλθαν κατά 

κύριο λόγο από τους κλάδους τροφίμων και ποτών, υπήρξαν ωστόσο και εκπρόσωποι άλλων 

κλάδων παραγωγής (υλικών συσκευασίας, τεχνολογίας πληροφορικής, προϊόντων 

αλουμινίου).    

 Θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αύξηση του μεριδίου μας σε προϊόντα συστατικά του 

καλαθιού μεσογειακής διατροφής, όπως των κρασιών, του ελαιολάδου και των ελιών, των 

τυριών και γαλακτοκομικών, καθώς και των βιολογικών προϊόντων. Ιδιαίτερα η αγορά των 

τελευταίων γνωρίζει, όπως και σε άλλες προηγμένες δυτικές αγορές, ραγδαία ανάπτυξη και 

παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για σοβαρούς παραγωγούς – εξαγωγείς πιστοποιημένων 

αγροτικών προϊόντων.  

Το τρίπτυχο μικρών και στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών, συμμετοχών σε 

επιλεγμένες σημαντικές εμπορικές εκθέσεις στο Βέλγιο και οργάνωσης ημερίδων ή και 

ατομικών προγραμμάτων με σκοπό την δικτύωση ελληνικών με βελγικούς φορείς και 

επιχειρήσεις, είναι η καλύτερη στρατηγική για προσέγγιση της βελγικής αγοράς και 

ενδεχόμενη προσέλκυση βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. 

2. Άμεσες ξένες επενδύσεις, εκατέρωθεν επενδύσεις  

Το Βέλγιο διατηρεί υψηλή θέση στην κατάταξη των χωρών υποδοχής άμεσων ξένων 

επενδύσεων και τούτο αναμφίβολα οφείλεται στην υψηλή προστασία που παρέχεται στους 

ξένους επενδυτές από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Αν και οι ονομαστικοί φορολογικοί 

συντελεστές για τις επιχειρήσεις είναι αρκετά υψηλοί, η βελγική νομοθεσία παρέχει σειρά 

κινήτρων, μεταξύ των οποίων το καθεστώς των πλασματικών τόκων, που παραδοσιακά έχουν 

προσελκύσει μεγάλους διεθνείς επενδυτές και πολυεθνικές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν 

στο Βέλγιο. Παράλληλα, εφαρμόζεται σειρά φοροαπαλλαγών και μειωμένων φορολογικών 

συντελεστών με σκοπό την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με στοιχεία έγκυρων ερευνών, το 20% περίπου των 100 μεγαλυτέρων 

πολυεθνικών εταιρειών κάνουν χρήση των προνομιακών φορολογικών καθεστώτων που 

ισχύουν στο Βέλγιο, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα ποσά που πληρώνουν ετησίως σε 

φορολογία. Οι πολυεθνικές αυτές εκμεταλλεύονται ιδιαίτερα το καθεστώς των πλασματικών 
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τόκων, εγκαθιδρύοντας θυγατρικές επιχειρήσεις στο Βέλγιο, τροποποιώντας μάλιστα αρκετά 

συχνά τις εσωτερικές τους δομές, ή αυξάνοντας σημαντικά τα ίδια κεφάλαιά τους, 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την ωφέλειά τους από τις φορολογικές εκπτώσεις. Οι 

πλασματικοί τόκοι είναι ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις 

που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο, και συνίσταται σε φορολογική έκπτωση για 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. Το όλο σύστημα είναι δομημένο ώστε 

να ευνοεί τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που είναι τοποθετημένα στη χώρα.  

Αρκετοί είναι οι πολιτικοί παράγοντες στο Βέλγιο που εκφράζονται υπέρ της 

αναθεώρησης του συστήματος των πλασματικών τόκων, με το σκεπτικό ότι αυτό ευνοεί 

περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις παρά τις μικρομεσαίες, και προτείνουν να 

αντικατασταθεί από δραστική μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων. 

Πέραν των πλασματικών τόκων, πολλές πολυεθνικές εκμεταλλεύονται το ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις εταιρείες holding, ή ευνοϊκά φορολογικά 

καθεστώτα που προκύπτουν από διμερείς φορολογικές συμφωνίες του Βελγίου. Σύμφωνα με 

έρευνες, αρκετές μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτικά funds που δεν έχουν 

ουσιαστική παρουσία στο Βέλγιο χρησιμοποιούν μικρά γραφεία αντιπροσωπείας για να 

προβαίνουν σε αγορές και να εξοικονομούν ποσά από φορολογικές απαλλαγές που οι αγορές 

αυτές συνεπάγονται.   

Αρκετή συζήτηση διεξάγεται το τελευταίο διάστημα αναφορικά με το μέλλον του 

Βελγίου ως προορισμού ξένων επενδύσεων, καθώς διαπιστώνεται μία φθίνουσα 

ανταγωνιστικότητα της βελγικής οικονομίας κυρίως λόγω υψηλού εργατικού και ενεργειακού 

κόστους, αλλά και η ύπαρξη πολυνομίας και συχνών μεταβολών στο θεσμικό πλαίσιο των 

επενδύσεων, που προβληματίζουν τους μεγάλους ξένους επενδυτές. Η νέα κεντροδεξιά 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση Michel έχει κεντρικό στόχο την αναστροφή της αρνητικής πορείας 

της ανταγωνιστικότητας της βελγικής οικονομίας, δια της υιοθέτησης μέτρων για την μείωση 

των εργοδοτικών εισφορών και γενικότερα ελάφρυνσης του μισθολογικού κόστους, αλλά και 

ορισμένων σημαντικών πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις.  

Σημειώνουμε επίσης ότι ορισμένοι διεθνείς επενδυτές, ιδιαίτερα Αμερικανοί αλλά και 

από άλλες τρίτες χώρες, διακατέχονται επιπλέον από σχετική αβεβαιότητα αναφορικά με το 

πολιτικό περιβάλλον της χώρας και τις εξελίξεις που σχετίζονται με το μέλλον της ως 

ομοσπονδιακού κράτους, σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

Για περισσότερα στοιχεία αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων, τις 

διαδικασίες σύστασης νομικού προσώπου κλπ. στο Βέλγιο, παραπέμπουμε τους 

ενδιαφερόμενους στον Επιχειρηματικό Οδηγό του Γραφείου μας, στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου, στη διεύθυνση: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=be&mid=58.  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=be&mid=58
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ΑΞΕ: Το Βέλγιο ως χώρα προέλευσης άμεσων επενδύσεων 

 ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση. Όπου 

υπάρχει παύλα (-) σημαίνει μη διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Ροές βελγικών άμεσων 

επενδύσεων προς το 

εξωτερικό ανά χώρα 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

Σύνολο 754 -6.276 33.357 26.323 13.678 3.776 34.756 

Γερμανία -811 125 1.445 147 60 1.492 1.049 

Ισπανία -322 -706 -4.927 -88 -371 501 411 

Φινλανδία -690 1 -128 - 437 -648 11 

Γαλλία 5.003 -12.012 -8.050 2.625 -5.574 1.762 -1.325 

Ιταλία 2.423 2.018 -128 2.139 -1.132 -430 -343 

Λουξεμβούργο 3.101 19.545 21.447 2.932 3.102 8.220 5.189 

Νορβηγία -2.278 61 -378 132 -69 376 27 

Ολλανδία 2.155 -19.486 7.188 2.057 560 4.930 27.400 

Ην. Βασίλειο -1.020 1.369 16.998 11.019 -728 -4.281 4.310 

Σουηδία -208 -215 265 57 2.055 -1.985 - 

Ελβετία 92 408 20 -2.023 46 -311 199 

ΗΠΑ 1.165 -2.754 4.074 6.652 11.520 -16.641 -750 

Βραζιλία 64 193 338 320 87 158 -95 

Ιαπωνία 131 -405 -209 138 103 355 217 

Κίνα 3 -36 400 49 -565 706 225 

Χονγκ Κονγκ -1.071 -150 -4.721 - - -1.800 - 

Δανία -120 246 -24 - - -107 752 

Ροές βελγικών άμεσων 

επενδύσεων προς το 

εξωτερικό ανά 

γεωγραφική ζώνη 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

Σύνολο 754 -6.276 33.357 26.323 13.678 3.776 34.756 

ΕΥΡΩΠΗ -409 -4.896 31.983 18.094 327 11.407 36.716 

Ε.Ε. (28 κ-μ) 1.488 -6.275 31.694 22.446 467 11.047 35.884 

Λοιπές χώρες Ευρώπης -1.897 1.379 289 -4.352 -140 360 832 

ΑΦΡΙΚΗ 111 -387 1.462 93 162 -1.428 109 

ΑΜΕΡΙΚΗ 1.604 -1.414 4.330 8.003 11.640 -5.367 -3.114 

ΑΣΙΑ -595 436 -3.748 970 1.289 -1.313 1.220 

ΩΚΕΑΝΙΑ 43 -16 -670 -837 260 477 -176 

Ευρωζώνη 10.842 -8.710 13.907 9.959 -1.068 16.335 29.882 
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ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση. Όπου υπάρχει 

παύλα (-) σημαίνει μη διαθέσιμα στοιχεία. 

Stock βελγικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό ανά 

χώρα 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Σύνολο 334.825 356.147 378.860 

Γερμανία 8.690 7.592 10.248 

Ισπανία 3.236 2.863 2.994 

Φινλανδία -193 311 463 

Γαλλία 39.463 34.302 35.184 

Ιταλία 11.470 9.767 10.362 

Λουξεμβούργο 96.947 109.395 123.228 

Νορβηγία 453 279 600 

Ολλανδία 86.416 78.960 90.183 

Ην. Βασίλειο 20.326 23.837 21.329 

Σουηδία 760 2.935 962 

Ελβετία 1.674 1.734 1.819 

ΗΠΑ 18.341 31.464 16.140 

Βραζιλία 1.710 1.705 1.625 

Ιαπωνία 702 673 1.481 

Κίνα 1.327 3.995 2.390 

Χονγκ Κονγκ 2.779 3.968 5.971 

Πορτογαλία 533 1.578 959 

Δανία 1.624 247 367 

Stock βελγικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό ανά 

κλάδο δραστηριότητας 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

2012 

 

2013 

Σύνολο 334.825 356.147 

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία  1.796 1.543 

Εξορύξεις - 1.460 

Μεταποίηση 68.572 65.231 

Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο 26.349 34.560 

Ύδρευση, διαχείριση υδάτινων πόρων 493 593 

Κατασκευές 1.505 965 

Σύνολο υπηρεσιών 223.532 240.514 

Χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο 20.242 24.928 

Μεταφορές & αποθήκευση 2.627 2.605 

Ξενοδοχεία & εστιατόρια 389 439 

Τεχνολογία πληροφορικής & τηλεπικοινωνίες  6.068 8.546 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 97.790 116.329 

Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, επιστ. & τεχνικές υπηρεσίες 4.042 3.775 

Εκπαίδευση - - 

Υγεία και κοινωνική πρόνοια 4 3 

Υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές, αθλητικές - 126 
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ΑΞΕ: Το Βέλγιο ως χώρα υποδοχής άμεσων επενδύσεων 

ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση. Όπου 

υπάρχει παύλα (-) σημαίνει μη διαθέσιμα στοιχεία. 

 

             

 

 

Ροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων στο 

Βέλγιο ανά χώρα 

προέλευσης 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

Σύνολο 43.883 32.641 56.295 5.071 10.305 -6.560 27.978 

Γερμανία 1.360 1.486 6.165 -2.376 -5.773 3.074 8.533 

Ισπανία 2.848 1.534 2.015 744 1.593 -405 -1.165 

Φινλανδία -80 2.470 143 -11.853 1.050 -2.194 -1.687 

Γαλλία 11.942 8.892 6.032 5.182 12.706 -2.879 6.490 

Ιταλία 2.283 923 -1.080 -1.164 -2.062 4.764 -236 

Λουξεμβούργο 9.958 6.538 58.512 -6.382 -31.228 11.558 -24.975 

Νορβηγία 5.479 -5.592 2.429 -730 -1.399 -3.331 -4.890 

Ολλανδία 14.238 24.275 -7.176 9.137 13.675 23.713 -2.137 

Ην. Βασίλειο 2.747 1.016 2.279 -3.309 -9.379 1.352 4.436 

Σουηδία -782 1.927 4.598 7.465 4.782 -1.005 -794 

Ελβετία -2.689 227 -726 3.518 -396 1.835 31.519 

ΗΠΑ -4.708 -23.522 -16.657 1.188 18.845 5.900 12.508 

Βραζιλία -541 3.876 4.432 443 -1.559 -1.502 7 

Ιαπωνία 909 659 -1.037 -945 1.483 764 1.176 

Κίνα 74 -691 347 186 -389 -805 -542 

Χονγκ Κονγκ -74 838 823 1.646 438 -991 -531 

Δανία 401 437 331 -376 -324 51 -19 

Πορτογαλία -1.072 - - - -286 295 475 

Ροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων στο 

Βέλγιο ανά 

γεωγραφική ζώνη 

προέλευσης 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2015 

Σύνολο 43.883 32.641 56.295 5.071 10.305 -6.560 27.978 

ΕΥΡΩΠΗ 45.841 48.770 70.767 2.829 -12.575 -11.456 16.623 

Ε.Ε. (28 κ-μ) 41.704 54.289 67.271 -71 -10.284 -10.170 -10.451 

Λοιπές χώρες 

Ευρώπης 

 

4.137 

 

-5.519 

 

3.496 

 

2.900 

 

-2.291 

 

-1.286 

 

27.074 

ΑΦΡΙΚΗ -1.660 500 837 550 -188 -1.494 -2.314 

ΑΜΕΡΙΚΗ -1.752 -12.740 -15.519 1.740 15.573 6.701 13.658 

ΑΣΙΑ 2.020 -127 810 -64 1.975 -1.262 697 

ΩΚΕΑΝΙΑ -566 -3.762 -600 17 5.520 951 -686 

Ευρωζώνη 45.717 45.627 59.121 -2.335 -4.293 -9.817 -14.567 
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ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση.  

 

 

Stock ξένων άμεσων επενδύσεων στο Βέλγιο ανά χώρα 

προέλευσης 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Σύνολο 388.596 401.098 392.392 

Γερμανία 5.651 289 2.535 

Ισπανία -3.706 -2.154 -2.493 

Φινλανδία 5.984 7.324 4.601 

Γαλλία 117.470 125.428 124.322 

Ιταλία 1.992 371 3.390 

Λουξεμβούργο 176.110 150.051 173.386 

Νορβηγία 3.616 3.137 1.478 

Ολλανδία 98.009 105.711 78.873 

Ην. Βασίλειο 5.854 -4.456 -3.267 

Σουηδία 5.496 10.487 9.690 

Ελβετία 10.153 12.951 14.994 

ΗΠΑ -40.938 -19.345 -20.388 

Βραζιλία 7.091 6.033 3.723 

Ιαπωνία 9.356 11.056 9.665 

Κίνα -637 -1.064 -2.173 

Χονγκ Κονγκ 6.416 6.473 4.763 

Δανία 1.024 704 714 

Πορτογαλία -761 -1.051 -750 

Stock ξένων άμεσων επενδύσεων στο Βέλγιο ανά κλάδο 

δραστηριότητας 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

2012 

 

2013 

Σύνολο 388.596 401.098 

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία  2.768 85 

Εξορύξεις 62 52 

Μεταποίηση 82.908 81.468 

Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο 27.196 31.755 

Ύδρευση, διαχείριση υδάτινων πόρων 1.101 1.520 

Κατασκευές 2.871 1.846 

Σύνολο υπηρεσιών 255.343 268.131 

Χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο 29.291 30.261 

Μεταφορές & αποθήκευση 2.622 1.254 

Ξενοδοχεία & εστιατόρια 1.733 1.696 

Τεχνολογία πληροφορικής & τηλεπικοινωνίες  2.013 2.522 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 125.962 166.612 

Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, επιστ. & τεχνικές υπηρεσίες 5.107 5.003 

Εκπαίδευση 80 79 

Υγεία και κοινωνική πρόνοια 31 31 

Υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές, αθλητικές 190 191 
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Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, οι βελγικές επενδύσεις στο εξωτερικό 

είναι τοποθετημένες κυρίως στο Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, 

τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Γερμανία, με το μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την μεταποίηση, την ενέργεια και το χονδρεμπόριο και 

λιανεμπόριο. Σημειώνουμε ότι τα πλέον ενημερωμένα στοιχεία που αναφέρουμε σχετικά με 

κλάδους στους οποίους επικεντρώνονται οι βελγικές επενδύσεις στο εξωτερικό είναι για το 

έτος 2013.  

Από την άλλη πλευρά, τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που είναι τοποθετημένα στο 

Βέλγιο προέρχονται κυρίως από το Λουξεμβούργο, την Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, 

την Σουηδία και την Ιαπωνία, με τον κύριο όγκο τους να κατευθύνεται στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την μεταποίηση, την ενέργεια και το χονδρεμπόριο και 

λιανεμπόριο. Σημειώνουμε ότι τα πλέον ενημερωμένα στοιχεία που αναφέρουμε σχετικά με 

κλάδους στους οποίους επικεντρώνονται οι ξένες επενδύσεις στο Βέλγιο είναι για το έτος 

2013. 

Όσον αφορά την διμερή ροή επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, 

διαπιστώνουμε ότι αν και υπάρχει δραστηριοποίηση και από τις δύο πλευρές, σαφώς δε 

εντονότερη από βελγικής πλευράς, εν τούτοις στο μεγαλύτερο μέρος της αφορά τις υπηρεσίες 

και το εμπόριο και λιγότερο τις παραγωγικές επενδύσεις (υπάρχουν λίγες από βελγικής 

πλευράς). Ζητούμενο για εμάς είναι η προσέλκυση πρόσθετων βελγικών κεφαλαίων στην 

Ελλάδα, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου μπορούν να γίνουν συμπράξεις (όπως υψηλών 

τεχνολογιών, καινοτομίας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας κ.α.), αλλά και σε 

παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός και η 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επενδυτικά funds 

που υπάρχουν στο Βέλγιο, καθώς και οι επιχειρήσεις venture capital, ορισμένες από τις 

οποίες βλέπουν με κατ’ αρχήν ενδιαφέρον την ελληνική αγορά. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

μεγάλοι βελγικοί επιχειρηματικοί όμιλοι προσανατολίζουν σήμερα το ενδιαφέρον τους 

περισσότερο προς τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής 

Αμερικής. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Enterprise Greece, εμπλουτισμένα από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

Βρυξελλών, υπάρχουν 10 καταγεγραμμένες ελληνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο 

Βέλγιο, στους τομείς τεχνολογίας πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, εμπορίου 

πετρελαιοειδών / εφοδιασμού πλοίων, μεταλλουργίας (holding company), καθώς και 

εμπορίου άλλων προϊόντων.   

Σημαντική παρουσία στο Βέλγιο έχει η Intrasoft International S.A. στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Η εταιρεία Intrasoft International (με έδρα το 

Λουξεμβούργο και γραφείο στις Βρυξέλλες) απασχολεί περί τα 150 άτομα και είναι από τους 

βασικούς πάροχους υπηρεσιών πληροφορικής δημοσίων υπηρεσιών του Βελγίου, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της μεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών του Βελγίου 

(Proximus), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων 

κοινοτικών υπηρεσιών και οργάνων. Στον ίδιο κλάδο απασχολούνται εξάλλου και άλλες 

ελληνικές εταιρείες, σε διάφορα έργα και παροχή υπηρεσιών προς ευρωπαϊκές αλλά και 

βελγικές υπηρεσίες. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εξαγορά, τον Οκτώβριο του 2007, από την 

ελληνικών συμφερόντων εταιρία Aegean Marine Petroleum της βελγικής εταιρίας Bunkers at 

Sea, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας & εφοδιασμού ναυτιλιακών 

καυσίμων. Συνημμένα στο Παράρτημα III σας αποστέλλουμε κατάλογο των επιχειρήσεων 

ελληνικών συμφερόντων που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο. 

Σημαντικό αναμφισβήτητα γεγονός κατά το πρόσφατο παρελθόν υπήρξε η μεταφορά 

έδρας του μεγάλου ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου Βιοχάλκο στο Βέλγιο και η 

συνακόλουθη είσοδος της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EURONEXT 
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Brussels) το Νοέμβριο του 2013. Σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή ειδησεογραφία της 

εποχής, η απόφαση της ελληνικής μεταλλουργίας Βιοχάλκο να μεταφέρει την έδρα της στις 

Βρυξέλλες, έλαβε χώρα κυρίως χάριν ευνοϊκότερων προοπτικών χρηματοδότησης και με 

σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της, την αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς 

αγορές κεφαλαίων και τη δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των 

θυγατρικών της εταιρειών. Σημειώνουμε ότι το Νοέμβριο 2013 έλαβαν χώρα δύο εταιρικές 

συγχωνεύσεις, η πρώτη μεταξύ των βελγικών επιχειρήσεων Cofidin (όμιλος συμμετοχών που 

κατείχε το 13,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Βιοχάλκο) και Viohalco S.A. (θυγατρική 

εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Βιοχάλκο στο Βέλγιο), η δε δεύτερη μεταξύ του εταιρικού 

σχήματος που προέκυψε και του ελληνικού ομίλου Βιοχάλκο, ο οποίος και απορροφήθηκε 

από την σχηματισθείσα εταιρεία holding Viohalco S.A. Η είσοδος της Βιοχάλκο στο 

Χρηματιστήριο Βρυξελλών έλαβε χώρα στις 22 Νοεμβρίου 2013. Ο οικονομικός Τύπος του 

Βελγίου έδωσε αρκετή βαρύτητα στο γεγονός ότι ένας πολύ μεγάλος ελληνικός όμιλος 

αφήνει την Ελλάδα που βιώνει βαθιά οικονομική ύφεση, για το Βέλγιο, το οποίο προσφέρει 

ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, 

ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο έλεγχος του νέου επιχειρηματικού σχήματος παρέμεινε σε 

ελληνικά χέρια.     

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ελληνικής ομογένειας του Βελγίου 

επικεντρώνονται κυρίως στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η πλειονότητα των ελληνόκτητων 

εταιρειών στο Βέλγιο είναι σχετικά μικρού μεγέθους, με δραστηριότητες στο χώρο των 

εισαγωγών και του εμπορίου τροφίμων και ποτών, της μαζικής εστίασης, των γουναρικών, 

των ηλεκτρονικών, των αυτοκινήτων, του τουρισμού, των κατασκευών, της τροφοδοσίας 

πλοίων. Υπάρχουν εξάλλου ορισμένες επιχειρήσεις Ελλήνων ομογενών με παραγωγή στους 

κλάδους τροφίμων, ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας, μεταλλικών και δομικών 

υλικών και εξοπλισμού εστίασης. Σημειωτέον ότι μία εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανιών 

σοκολάτας του Βελγίου με σημαντικότατη διεθνή παρουσία, η Leonidas, μπορεί να θεωρηθεί 

-υπό την ευρεία έννοια- ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα τελευταία χρόνια 

ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις ή και ιδιώτες από την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει να 

δραστηριοποιούνται στην βελγική αγορά στον κλάδο του λιανεμπορίου, όπως για παράδειγμα 

η εταιρεία φυσικών καλλυντικών Korres που διαθέτει κατάστημα σε κεντρικό σημείο των 

Βρυξελλών, η στρωματοποιία και εταιρεία ειδών επίπλωσης και σπιτιού COCO-MAT με 

κατάστημα στην Αμβέρσα, η μεγάλη ελληνική βιομηχανία ειδών επίπλωσης γραφείων 

Δρομέας που εγκαινίασε στα τέλη του 2015 μεγάλο κατάστημα σε προάστιο των Βρυξελλών, 

είναι μεγάλος προμηθευτής επίπλων της Ευρ. Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και 

σχεδιάζει την περαιτέρω επέκτασή του στην βελγική αγορά, η εταιρεία εμπορίου 

κοσμημάτων Oxètte που εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 2015 κατάστημα στις Βρυξέλλες, 

αλλά και μικρές αλυσίδες λιανεμπορίου τροφίμων, καθώς και μικρότερα καταστήματα 

λιανεμπορικής διάθεσης προϊόντων, κυρίως τροφίμων, τα οποία συνδυάζουν την παροχή 

υπηρεσιών εστίασης με την πώληση υψηλής ποιότητας ελληνικών γαστρονομικών 

προϊόντων.  

Υπάρχει επίσης αξιόλογος αριθμός Ελλήνων και Ελλήνων ομογενών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο ως στελέχη βελγικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς 

και ευρωπαϊκών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών. Σημειώνουμε ότι στο Βέλγιο 

δραστηριοποιούνται αρκετά έντονα δύο επιχειρηματικοί σύνδεσμοι ελληνικού 

ενδιαφέροντος, το Βελγο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Bucephalos Business 

Association, η πλειονότητα των μελών των οποίων είναι Έλληνες ομογενείς επιχειρηματίες 

και στελέχη βελγικών επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι από το 2014 ξεκίνησε να 

δραστηριοποιείται εδώ και ο νεοσυσταθείς φορέας Ελλήνων στελεχών επιχειρήσεων που 

εργάζονται στο Βέλγιο, με την επωνυμία «ΑΡΓΩ Δίκτυο Ελλήνων Βελγίου», ο οποίος 

πραγματοποιεί σε σχεδόν μηνιαία βάση εκδηλώσεις δικτύωσης με αρκετά σημαντικούς 

προσκεκλημένους ομιλητές ελληνικού ενδιαφέροντος. Επίσης, εδώ και τριετία 
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δραστηριοποιείται η ελληνικών συμφερόντων εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση “A 

Discovering Network”, η οποία δρα με σκοπό να δημιουργήσει συνεκτικό δίκτυο προώθησης 

και βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στο Βέλγιο.   

Η επενδυτική παρουσία του Βελγίου στην Ελλάδα είναι κάπως εντονότερη, αλλά 

συνολικά σχετικά περιορισμένη. Η πλειονότητα των 21 βελγικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας εκπροσωπείται από επιτόπια γραφεία πωλήσεων / 

αντιπροσωπειών (κυρίως στον τομέα φαρμακευτικών προϊόντων). Σημαντικές επενδυτικές 

παρουσίες βελγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης 

ελληνικής λιανεμπορικής  αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος από τον βελγικό όμιλο 

DELHAIZE το 1992, που σήμανε την εντυπωσιακή επέκταση τα τελευταία χρόνια των 

καταστημάτων ΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα (σημειωτέον ότι το 2012 ο όμιλος DELHAIZE 

συμμετείχε με 150 εκατ. € στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒ, ενώ επίσης 

προχώρησε σε επένδυση για δημιουργία κέντρου αποθήκευσης και logistics, και στα τέλη του 

2013 προχώρησε σε επένδυση στην περιοχή Γέρακα της Αττικής για την δημιουργία κέντρου 

ανάπτυξης τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού για λιανεμπορικές εφαρμογές), καθώς 

και αυτές της βιομηχανίας πλαστικών Resilux (διαθέτει στην Πάτρα εργοστάσιο παραγωγής 

πλαστικών υλικών συσκευασίας τύπου PET), της βιομηχανίας σοκολάτας, ειδών αρτοποιίας 

και ζαχαροπλαστικής PURATOS (στα Οινόφυτα), της Brown Holdings S.A. στην Θήβα με 

μονάδα παραγωγής πλαστικών και χάρτινων υλικών συσκευασίας (ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.). Βελγικές 

επενδύσεις υπάρχουν ακόμη στους κλάδους κατασκευών, εξορύξεων, τηλεπικοινωνιών, 

υπηρεσιών logistics, καθώς και εμπορίου διαφόρων προϊόντων (ειδών διατροφής, ποτών, 

αγροτικών προϊόντων, ενδυμάτων, κλωστοϋφαντουργικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, 

μεταφορικού εξοπλισμού, ελαστικών, συστημάτων κλιματισμού, δομικών υλικών, ιατρικών 

και εργαστηριακών ειδών, ειδών σπιτιού, προϊόντων ξύλου / χαρτιού, φαρμακευτικών και 

χημικών προϊόντων – μεταξύ των οποίων το γραφείο της χημικής βιομηχανίας SOLVAY στην 

Αθήνα, καλλυντικών και απορρυπαντικών, επίπλων και φωτιστικών). Σύμφωνα με στοιχεία 

του Enterprise Greece (έτους 2014), υπάρχουν 21 επιχειρήσεις στην Ελλάδα με αξιόλογη 

βελγική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο.  

Επενδυτικό ενδιαφέρον για την χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια επιδείξει η 

διαχειρίστρια εταιρεία του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου, Fluxys, η οποία είναι μέτοχος 

του αγωγού TAP με μερίδιο 19% και προτίθεται να επενδύσει σε έργα κατασκευής του 

ελληνικού τμήματος του αγωγού, ενώ έχει επιδείξει ενδιαφέρον και για συμμετοχή στην 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ) (βλ. και 

κατωτέρω, υπό κεφάλαιο Δ.5, σημείο 3). Επίσης, η διαχειρίστρια εταιρεία του βελγικού 

ηλεκτρικού δικτύου, Elia, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετείχε στην διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης του ελληνικού δικτύου υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ). Ωστόσο, από τις αρχές του 

2015 φαίνεται ότι υπήρξε πάγωμα του επενδυτικού ενδιαφέροντος του Elia για συμμετοχή 

στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, κατόπιν της ανακοίνωσης της ελληνικής 

κυβέρνησης για αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων (βλ. και κατωτέρω, υπό κεφάλαιο Δ.5, 

σημείο 3).  

Συνημμένα στο Παράρτημα IV σας αποστέλλουμε κατάλογο των επιχειρήσεων 

βελγικών συμφερόντων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με τα ποσοστά βελγικής 

συμμετοχής στα μετοχικά κεφάλαια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Enterprise Greece. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το απόθεμα 

άμεσων βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα το 2014 ανερχόταν σε 984,6 εκατ. €, έναντι 

921,3 εκατ. € το 2013,  148,9 εκατ. € το 2012, 372,8 εκατ. € το 2011, 553,1 εκατ. € το 2010, 

158,5 εκατ. € το 2009 και 138,1 εκατ. € το 2008. 
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Κατωτέρω παραθέτουμε στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με τις ροές 

κεφαλαίων μεταξύ Βελγίου και Ελλάδας στην περίοδο 2011-2015. 
 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 

Σε εκατ. ευρώ -78,7 -156,6 -31,2 195,2 -50,1 

      

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΒΕΛΓΙΟ 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 

Σε εκατ. ευρώ -1,1 -1,3 3,5 0,2 -3,8 

 Πηγή: Τράπεζα Της Ελλάδος, στοιχεία 2016 

 

Σημειώσεις: 

Όσον αφορά τις βελγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, το αρνητικό πρόσημο προέρχεται είτε από 

εξόφληση δανείων που είχαν χορηγηθεί σε θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα από τις μητρικές τους, 

είτε από επενδύσεις τους με έδρα την Ελλάδα στο εξωτερικό, είτε από αρνητικά επανεπενδυθέντα 

κέρδη, είτε από αποεπένδυση (εκροή) μεγαλύτερη της επένδυσης (εισροή).  

Όσον αφορά τις ελληνικές επενδύσεις στο Βέλγιο, το αρνητικό πρόσημο σημαίνει αύξησή τους, ενώ 

το θετικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους. Τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

περιλαμβάνουν επανεπενδυθέντα κέρδη.  

 

2.1 Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων 

Στο διάστημα των τελευταίων ετών διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ορισμένα αξιόλογα 

μέλη της βελγικής επιχειρηματικής κοινότητας  τα οποία, παρά τη σημερινή δυσμενή 

οικονομική συγκυρία, φαίνονται κατ’ αρχήν και σε διερευνητικό επίπεδο ενδιαφερόμενα να 

επενδύσουν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε  κλάδους όπου υπάρχουν σήμερα οι μεγαλύτερες 

δυνατότητες για πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

τουρισμός / διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, υψηλή τεχνολογία και καινοτομία, 

βιομηχανία τροφίμων & ποτών, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικές 

τεχνολογίες, συμμετοχή σε ιδιωτικοποιήσεις ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών. Περαιτέρω, το Βέλγιο μπορεί να αποτελέσει στόχο στις εισερχόμενες 

επενδύσεις ειδικότερα στην αγορά εξοχικής κατοικίας, καθώς η χώρα μας αποτελεί κύριο 

τουριστικό προορισμό για τους Βέλγους τουρίστες, αλλά και δεδομένου ότι στο Βέλγιο 

διαβιούν περίπου 30 χιλιάδες ομογενείς πρώτης και δεύτερης γενιάς.  

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών διοργάνωσε τον Μάρτιο 2012, σε συνεργασία με το 

Επιμελητήριο Βρυξελλών και το Βελγο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ημερίδα για 

οικονομικές εξελίξεις, το επενδυτικό πλαίσιο και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, με 

κεντρικό ομιλητή τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του –τότε- Invest in Greece κ. Συγγρό. Η 

ημερίδα προσέλκυσε ένα ικανό αριθμητικά ακροατήριο –μεταξύ των ακροατών υπήρξαν και 

ορισμένοι, λίγοι εκπρόσωποι σημαντικών βελγικών επιχειρηματικών ομίλων- δεν μπορεί 

όμως να υποστηριχθεί ότι εκδηλώθηκε ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου επενδυτικό ενδιαφέρον για 

την χώρα μας, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες κατ’ ιδίαν επισκέψεις 

και επαφές με σημαντικές βελγικές επιχειρήσεις, καθώς και δόθηκε κάποια δημοσιότητα στον 

βελγικό Τύπο. Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειές μας για προσέλκυση ισχυρών 

επιχειρηματικών φορέων του Βελγίου προκειμένου να διοργανωθεί εκδήλωση με στόχο την 

προβολή της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, ή και επίσκεψη κλιμακίου Βέλγων 

επιχειρηματιών στην χώρα μας, δεν έχουν μέχρι στιγμής στεφθεί με επιτυχία, καθώς δεν 

επιδεικνύεται από βελγικής πλευράς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημειώνουμε ότι η βελγική 

οικονομική διπλωματία και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ιδιαίτερα στις σημερινές 

συνθήκες, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις διερευνητικές κινήσεις τους, και 

προσανατολίζονται περισσότερο σε τρίτες, αναδυόμενες αγορές που παρουσιάζουν σχετική 
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σταθερότητα και επενδυτικές ευκαιρίες. Εξαίρεση αποτελεί ενδεχομένως το έντονο 

ενδιαφέρον της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου, Fluxys, για 

πραγματοποίηση επενδύσεων στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού TAP, 

καθώς και το μέχρι πρότινος ενδιαφέρον της για συμμετοχή στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ).  

Επισημαίνουμε πάντως ότι, έπειτα από πρωτοβουλία του Γραφείου μας, στις 12 

Μαΐου τρέχοντος έτους, το Enterprise Greece φιλοξένησε οικονομική - επενδυτική ημερίδα, 

με την ευκαιρία επίσκεψης αντιπροσωπείας του Προξενικού Σώματος της Λιέγης στην χώρα 

μας, υπό τον άμισθο Πρόξενο της Ελλάδας στην Λιέγη, κ. Laffineur. Η ημερίδα είχε θέμα τις 

τρέχουσες προκλήσεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ έγιναν παρουσιάσεις 

των κλάδων προτεραιότητας για επενδύσεις και εξαγωγές. Επιπλέον, το Enterprise Greece 

διευθέτησε συναντήσεις επιχειρηματία – μέλους της βελγικής αντιπροσωπείας με 

εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων.     

Σημειώνουμε τέλος τις δυνατότητες και προοπτικές που υπάρχουν για ανάπτυξη 

επενδυτικών ή άλλων συνεργασιών μεταξύ ελληνικών εταιρειών των κλάδων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας & καινοτομίας και αντίστοιχων βελγικών, οι οποίες 

διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή πείρα. Τέτοιες συνεργασίες μπορούν να  

οδηγήσουν σε εκατέρωθεν επενδύσεις, αλλά και σε επανεξαγωγές προϊόντων, υπηρεσιών και 

τεχνογνωσίας σε γεωγραφικές περιοχές και χώρες όπου η θέση εκάστης χώρας είναι 

δεσπόζουσα λόγω γεωγραφικών και πολιτιστικών γειτνιάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών οργάνωσε στις 4 Φεβρουαρίου 2014 

στο Επιμελητήριο Βρυξελλών ημερίδα δικτύωσης μεταξύ ελληνικών και βελγικών φορέων 

και επιχειρήσεων κλάδων υψηλής τεχνολογίας, στην οποία μετείχαν 8 εκπρόσωποι 

επιστημονικών / ερευνητικών φορέων και τεχνολογικών επιχειρήσεων από ελληνικής 

πλευράς. 

 

3. Χρηματιστήρια 

Το Βέλγιο διαθέτει, όπως έχουμε προαναφέρει, μία εξαιρετικά λειτουργούσα 

χρηματαγορά. Στο τέλος του 2000 το Χρηματιστήριο Βρυξελλών συγχωνεύθηκε με εκείνα 

του Παρισιού, του Άμστερνταμ και λίγο αργότερα, το 2002, με το Χρηματιστήριο της 

Λισσαβώνας, σχηματίζοντας το EURONEXT, το οποίο αργότερα, το 2007, συγχωνεύθηκε με 

το Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης (NYSE), χαρακτηρίζεται δε από αρκετά ευέλικτες διαδικασίες 

για αυξήσεις κεφαλαίων, εκδόσεις νέων μετοχών, ομολόγων κλπ. Η βελγική νομοθεσία 

ρυθμίζει τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται 

τα συμφέροντα όλων των επενδυτών αδιακρίτως, εγχώριων και ξένων, από αθέμιτες 

πρακτικές, επιθετικές εξαγορές κλπ. Σημειωτέον ότι το Νοέμβριο του 2013 έλαβε χώρα 

συγχώνευση της αμερικανικής χρηματιστηριακής πλατφόρμας (κυρίως ενεργειακών 

παραγώγων) Intercontinental Exchange και της NYSE EURONEXT που ήταν η μητρική 

εταιρεία του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2012. 

Σε συνέχεια της εν λόγω συγχώνευσης, η EURONEXT τον Ιούνιο του 2014 διαχωρίστηκε 

οριστικά από την Intercontinental Exchange, πραγματοποίησε την είσοδό της στο 

Χρηματιστήριο Βρυξελλών και σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές έχει επωφεληθεί 

σημαντικά από τον εν λόγω διαχωρισμό (spin off), επικεντρωνόμενη στις παραδοσιακές 

χρηματιστηριακές της δραστηριότητες και αναπτύσσοντας νέες πλατφόρμες 

διαπραγμάτευσης τίτλων και νέα χρηματιστηριακά προϊόντα.  

Το 2015, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο κεντρικός δείκτης (υψηλών 

κεφαλαιοποιήσεων) του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών (BEL 20) πραγματοποίησε κέρδη 

έναντι του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης BEL 20 κατέγραψε το 2015 άνοδο κατά 12,63%, 

που αποτέλεσε μία από τις ισχυρότερες αυξητικές τάσεις μεταξύ των διεθνών 
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χρηματιστηρίων. Κατά τους χρηματιστηριακούς αναλυτές, το 2015 οι επενδυτές 

προσανατολίστηκαν και πάλι κυρίως προς μετοχές εταιρειών που ανθίστανται στις 

διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, ενώ η άνοδος του δείκτη BEL 20 οφείλεται κυρίως 

στις επιδόσεις των μετοχών των εταιρειών Delhaize (λιανεμπόριο, +48,59% σε ετήσια βάση), 

Ageas (ασφάλειες, +45,06%), Ackerman & Van Haaren (όμιλος holding, +32,52%), UCB 

(φαρμακευτική, +31,69%), KBC (τράπεζα, +23,03%) Colruyt (λιανεμπόριο, +23,33%) και 

AB InBev (ζυθοποιία, +21,88%). Σύμφωνα με τους αναλυτές, το 60% των τίτλων που 

απαρτίζουν τον δείκτη του βελγικού χρηματιστηρίου κατόρθωσαν να βελτιώσουν τα 

παλαιότερα ιστορικά υψηλά τους επίπεδα, ενώ οι επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση άνω των 

10 δις. € αυξήθηκαν σε 7 (αν και η ζυθοποιία AB InBev αντιπροσωπεύει την με μεγάλη 

διαφορά υψηλότερη κεφαλαιοποίηση μεταξύ των εταιρειών του BEL 20, αντιπροσωπεύοντας 

το 49% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του βελγικού χρηματιστηρίου και το 52% της 

κεφαλαιοποίησης του δείκτη BEL 20, η οποία ανήλθε το 2015 στα 353,68 δις. €). 

Άνοδο σημείωσαν επίσης στην διάρκεια του 2015 τόσο ο δείκτης μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης (BelMid) του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών (+21,65% στις 4.673,02 

μονάδες), όσο και ο δείκτης χαμηλής κεφαλαιοποίησης (BelSmall, +21,44% στις 12.064,78 

μονάδες). Όπως σημείωσε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, το σύνολο των μετοχών που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών απέδωσε στους κατόχους τους το 2015 κατά μέσο 

όρο 14,94% (σύμφωνα με τον συνολικό δείκτη All Shares Net Return). Στις 31 Δεκεμβρίου, η 

συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Βρυξελλών ανήλθε σε 375,8 δις. €, έχοντας προηγουμένως σημειώσει στην διάρκεια του 

2015 (20.7) το ιστορικά υψηλό επίπεδο των 382,26 δις. €.  

Στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ο δείκτης BEL 20 απώλεσε 

το 8,84% της αξίας του, παραπάνω από ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης μεγάλων 

κεφαλαιοποιήσεων Stoxx 600, ενώ τον μήνα Μάρτιο διατηρήθηκε σε σταθερό επίπεδο, 

έναντι ελαφράς ανόδου του δείκτη Stoxx 600 κατά 1,08%. Σημαντικότατες τριμηνιαίες 

πτώσεις κατέγραψαν οι αξίες των μετοχών της τράπεζας KBC (-21,39%), της φαρμακευτικής 

UCB (-19,21%) και της ασφαλιστικής Ageas (-18,53%). Ωστόσο, όπως επισήμανε ο 

οικονομικός Τύπος, οι αξίες μετοχών περισσότερο ευαίσθητων στις διακυμάνσεις του 

οικονομικού κύκλου, υπήρξαν ευνοημένες στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016. Η 

καθοδική από τις αρχές του 2016 πορεία του βελγικού χρηματιστηρίου φάνηκε να 

ανακόπτεται τον μήνα Μάρτιο, με τον δείκτη BEL 20 να ακολουθεί στην συνέχεια και μέχρι 

τα τέλη Μαΐου ελαφρά ανοδική πορεία, με διακυμάνσεις. 
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4. Τουρισμός (παρουσίαση, εξέλιξη, τάσεις). Προτάσεις ενίσχυσης 

τουριστικών ροών προς την χώρα μας 

Σύμφωνα με ετήσια στατιστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για την 

εισερχόμενη τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, ο αριθμός Βέλγων τουριστών που 

επισκέφθηκαν την χώρα μας το 2015 σε 482,5 χιλ. άτομα, έναντι 409,2 χιλ το 2014, 344,6 χιλ. 

το 2013, και 326,9 χιλ. το 2012 και 432,6 χιλ. το 2011, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 

της τάξεως του 17,9%. Η αναλογία Βέλγων τουριστών επί του συνόλου των εισερχόμενων 

τουριστών αυξήθηκε το 2015 σε 1,8% από 1,7% το 2014. Το βελγικό τουριστικό ρεύμα προς 

την χώρα μας κινείται σε σταθερά υψηλά επίπεδα, με τον κύριο όγκο του να επισκέπτεται την 

χώρα μας στην διάρκεια του 3
ου

 τριμήνου του έτους (317,6 χιλ. άτομα πέρσι) και κατά 

μεγάλο μέρος διακινείται μέσω μεγάλων βελγικών και διεθνών ταξιδιωτικών πρακτορείων. 

Οι προσφορές τουριστικών πακέτων για την Ελλάδα σε προσιτές τιμές από τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες, σε συνδυασμό με τις απ’ ευθείας πτήσεις που εκτελούν αρκετές 

αεροπορικές εταιρείες προς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, προσελκύει σημαντικό 

αριθμό Βέλγων επισκεπτών ετησίως. Σημειώνουμε ότι μερίδα του εισερχόμενου τουρισμού 

από το Βέλγιο επισκέπτεται την χώρα μας σε συστηματική –ή σχεδόν συστηματική- βάση, 

ενώ ορισμένοι Βέλγοι επισκέπτες είναι λάτρεις της Ελλάδας και του ελληνικού πνεύματος και 

αρκετοί έχουν αγοράσει και διατηρούν ακίνητη περιουσία στην χώρα μας, ή και ασχολούνται 

οι ίδιοι με τουριστικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.   

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Βέλγιο σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού 

ελληνικού ομογενειακού στοιχείου αλλά και παρουσίας πληθώρας ελληνικών εστιατορίων 

στο Βέλγιο, δημιουργούν, όπως έχουμε σημειώσει και παραπάνω (υπό κεφάλαιο 1.2) 

ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές για τα προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας στην αγορά 

του Βελγίου, καθώς το βελγικό καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με την εικόνα 

τους, τις γευστικές τους ιδιότητες και την ποιότητά τους. Στην κατεύθυνση της αύξησης του 

τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας και της αξιοποίησης της εν λόγω δυναμικής 

εργάζεται επί χρόνια –σε συνεργασία με τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις από την 

Ελλάδα- το μέχρι πέρσι στεγαζόμενο στην ελληνική Πρεσβεία Γραφείο του Ε.Ο.Τ. Κάτω 

Χωρών, το οποίο έχει αλλάξει έδρα (στο Άμστερνταμ), από όπου ωστόσο εξακολουθεί να 

καλύπτει την βελγική τουριστική αγορά. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών έχει επανειλημμένα 

συνεργαστεί με επιτυχία με το Γραφείο Ε.Ο.Τ. για υλοποίηση δράσεων συνδυασμένης 

τουριστικής-εμπορικής προβολής της Ελλάδας και θα εξακολουθήσει να το πράττει στο 

μέλλον.        

 

5. Τομείς οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-Βελγίου, προτάσεις 

1. Προσέλκυση βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα: Συνεργασία με το Enterprise 

Greece Invest & Trade για πραγματοποίηση ημερίδας παρουσίασης των εξελίξεων και 

της προόδου της ελληνικής οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών στην χώρα 

μας. Η ημερίδα αυτή θα είναι σε συνέχεια αντίστοιχης που πραγματοποιήσαμε τον 

Μάρτιο 2012, με ομιλητή τον τότε Εκτελεστικό Πρόεδρο του Invest in Greece. Στις 

12 Μαΐου τρέχοντος έτους, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Γραφείου μας, το 

Enterprise Greece φιλοξένησε ημερίδα παρουσίασης των εξελίξεων και της προόδου 

της ελληνικής οικονομίας, καθώς και των επενδυτικών / επιχειρηματικών ευκαιριών 

στην χώρα μας, στο πλαίσιο ταξιδιού του προξενικού σώματος της Λιέγης στην 

Ελλάδα, το οποίο διοργάνωσε ο εκεί άμισθος πρόξενος της Ελλάδας, καθηγητής 

Laffineur. Σημειωτέον ότι στο προξενικό σώμα της Λιέγης περιλαμβάνονται αρκετοί 

επιφανείς οικονομικοί παράγοντες της περιοχής. Διερευνούμε ταυτόχρονα πάντοτε 

την δυνατότητα οργάνωσης μικρής ομάδας δυνητικών Βέλγων –και δη Φλαμανδών- 
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επενδυτών που θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ελλάδα στο πλαίσιο road-show, 

που θα περιλαμβάνει συναντήσεις και επισκέψεις των Βέλγων επενδυτών σε 

ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς. Την υλοποίηση του επενδυτικού road-show 

επιδιώκουμε επί τετραετία αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί λόγω αρνητικού 

εδώ γενικά επιχειρηματικού κλίματος προς την Ελλάδα. Από ενδείξεις που έχουμε 

από φλαμανδική πλευρά (Flanders Investment & Trade), διερευνάται η δυνατότητα 

οργάνωσης τέτοιου επενδυτικού road-show κατά πάσα πιθανότητα το 2017. 

2. Προώθηση εξαγωγών: Το Βέλγιο έχουν την τελευταία πενταετία επισκεφθεί τέσσερις 

επιτυχημένες εμπορικές επιχειρηματικές αποστολές, τον Δεκέμβριο του 2012, τον 

Ιούνιο του 2013 και τον Μάρτιο του 2014 σε συνεργασία με το Enterprise Greece, 

καθώς και τον Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Οι συμμετέχουσες 

ελληνικές επιχειρήσεις, από 10 στις δύο πρώτες αποστολές, 12 στην τρίτη και 9 στην 

τέταρτη, προήλθαν κατά κύριο λόγο από τους κλάδους τροφίμων και ποτών, υπήρξαν 

ωστόσο και εκπρόσωποι άλλων κλάδων παραγωγής (υλικών συσκευασίας, 

τεχνολογίας πληροφορικής, προϊόντων αλουμινίου). Θα πρέπει να συνεχιστεί η 

οργάνωση μικρών και στοχευμένων ελληνικών επιχειρηματικών αποστολών στο 

Βέλγιο, από ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιήσει 

αποστολές στο Βέλγιο. Το Γραφείο μας έχει επανειλημμένα προτείνει την 

πραγματοποίηση μικρών στοχευμένων αποστολής στον κλάδο δομικών υλικών, 

καθώς και πολύ επικεντρωμένων μικρών αποστολών σε υποκλάδους τροφίμων-

ποτών, όπως τα νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και το κρασί.  

3. Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, βελγικό ενδιαφέρον για συμμετοχή σε σχέδια 

ιδιωτικοποιήσεων: Η Fluxys, η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης του βελγικού 

δικτύου φυσικού αερίου, είναι μέτοχος της κοινοπραξίας του αγωγού TAP, με μερίδιο 

19%. Σημειωτέον ότι η Fluxys αύξησε το καλοκαίρι του 2014 το μερίδιό της στον εν 

λόγω αγωγό από 16% σε 19%, ως αποτέλεσμα της αποχώρησης της γαλλικής Total 

(που κατείχε μερίδιο 10%) και της γερμανικής E.On (που κατείχε μερίδιο 9%) από τον 

αγωγό και της συνακόλουθης συμφωνίας μεταξύ της Fluxys και της ισπανικής Enagas 

(που διαχειρίζεται το ισπανικό δίκτυο φυσικού αερίου) να εξαγοράσουν τις 

συμμετοχές των εν λόγω εταιρειών. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής, η 

ισπανική Enagas κατέχει μερίδιο 16% του TAP, ενώ το μερίδιο της Fluxys ανέρχεται 

πλέον σε 19%. Η Fluxys έχει ήδη από παλαιότερα εκφράσει την πρόθεσή της να 

χρηματοδοτήσει σημαντικές επενδύσεις που συνδέονται με την κατασκευή του 

αγωγού TAP. Στο πλαίσιο αυτό, η βελγική πλευρά προσβλέπει στην ανάληψη 

κατασκευαστικών έργων του ελληνικού τμήματος του αγωγού TAP, καθώς και 

συμβολαίων παροχής υποστηρικτικών, βοηθητικών υπηρεσιών από βελγικές 

επιχειρήσεις στην κατασκευή του αγωγού. Η Fluxys έχει επίσης εκφράσει στο 

πρόσφατο παρελθόν έντονο ενδιαφέρον να αγοράσει το ελληνικό δίκτυο φυσικού 

αερίου και να εισέλθει στο κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ, παρά την εμπλοκή της κρατικής 

εταιρείας πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. Η 

Fluxys δεν είχε μεν καταθέσει αρχικά προσφορά για την εξαγορά του κεφαλαίου του 

ΔΕΣΦΑ το 2012, ωστόσο αργότερα προσανατολίστηκε στο να εξαγοράσει μέρος του 

κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, περιορίζοντας την συμμετοχή της SOCAR, γεγονός που θα 

βοηθούσε κατά την βελγική άποψη να υπερπηδηθούν οι επιφυλάξεις της Ευρ. 

Επιτροπής για την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ από την SOCAR. Στις 24 Νοεμβρίου 2014 

υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας Βελγίου (CREG) και 

Ελλάδας (ΡΑΕ) και των διαχειριστριών εταιρειών των δικτύων των δύο χωρών, που 

θα μπορούσε να βοηθήσει την προοπτική συμμετοχής της Fluxys στο κεφάλαιο του 

ΔΕΣΦΑ, καθώς και δημιουργίας αγοράς χονδρικού εμπορίου φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα και ενδεχομένως και υλοποίησης επενδύσεων στο ελληνικό δίκτυο φυσικού 

αερίου. Στις αρχές Νοεμβρίου 2015 βελγικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι επίσημη 
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πρόταση κατέθεσαν από κοινού η ισπανική Enagas και η Fluxys για εξαγορά μεριδίου 

17% του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με βελγικά 

δημοσιεύματα στις αρχές Δεκεμβρίου 2015, οι Fluxys και Enagas είχαν υπογράψει 

συμφωνίες εμπιστευτικότητας προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΔΕΣΦΑ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 

η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων (SFPI), που αποτελεί 

επενδυτικό βραχίονα του βελγικού ομοσπονδιακού κράτους και είναι μέτοχος της 

Fluxys, ήταν έτοιμη να μετέχει στην διαδικασία, όπως και άλλοι Βέλγοι επενδυτές 

που σχετίζονται με την Fluxys. Ο βελγικός οικονομικός Τύπος είχε αναφερθεί σε 

πιθανή βελγική συμμετοχή στον ΔΕΣΦΑ κατά πλησίον του 8% και κατά πλησίον του 

9% για την ισπανική Enagas. Στα τέλη Μαρτίου τρέχοντος έτους, εδώ 

δημοσιογραφικές πηγές αναφέρθηκαν σε πληροφορίες περί συμφωνίας των Βέλγων 

μετόχων της διαχειρίστριας του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου, Fluxys, για 

απόσυρση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης του 

ελληνικού δικτύου αερίου, ΔΕΣΦΑ. Κατά τα βελγικά δημοσιεύματα, η συμμετοχή της 

Fluxys στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ κρίθηκε ότι ενέχει σημαντικούς 

κινδύνους και αβεβαιότητες, τόσο από πλευράς συνθηκών της αγοράς, όσο και από 

την άποψη κανονιστικού / νομοθετικού πλαισίου. Όπως σχολίασε ο βελγικός 

οικονομικός Τύπος, φαίνεται πως τελικώς υπερίσχυσαν οι αρνητικές απόψεις του 

καναδικού δημόσιου επενδυτικού ταμείου Caisse de Dépôt et Placement du Québec,  

που είναι εκ των βασικών μετόχων της Fluxys, και που αντιτίθετο στην εμπλοκή της 

βελγικής εταιρείας στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ εξαιτίας παλαιότερης αρνητικής 

εμπειρίας του στο αεροδρόμιο Αθηνών. Θυμίζουμε ότι οι δύο κύριοι μέτοχοι της 

Fluxys από βελγικής πλευράς, ήτοι η Publigaz, που έχει μετόχους τις βελγικές τοπικές 

αρχές και τις τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες και η Ομοσπονδιακή Εταιρεία 

Συμμετοχών και Επενδύσεων (SFPI), που αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του βελγικού 

ομοσπονδιακού κράτους, ήταν εκείνοι που είχαν δείξει μέχρι τώρα ενεργό και έντονο 

ενδιαφέρον για απόκτηση μεριδίου στο στρατηγικής σημασίας ελληνικό δίκτυο 

φυσικού αερίου. Περαιτέρω, ο διαχειριστής του βελγικού ηλεκτρικού δικτύου Elia 

συγκαταλεγόταν πρόπερσι μεταξύ των 4 υποψηφίων που είχαν συγκρατηθεί από 

ελληνικής πλευράς για την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής 

τάσης (ΑΔΜΗΕ). Το ενδιαφέρον του Elia συνδέεται με την φιλοδοξία του να 

ενισχύσει τον ρόλο του σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Πάντως, ο διαχειριστής του βελγικού ηλεκτρικού δικτύου είχε στην 

συνέχεια εκφράσει αρκετές επιφυλάξεις για την εξαγορά του ελληνικού ηλεκτρικού 

δικτύου, αναφέροντας ως κύρια προβλήματα την υπερτιμημένη εκτιμώμενη αξία του 

ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου (στα 1,5 δις. €), αλλά και την ανάγκη 

πραγματοποίησης σημαντικών επενδύσεων στο ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο, ύψους 2,5 

δις. €. Στα τέλη Ιανουαρίου 2015, εδώ δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν το πάγωμα 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος του Elia για συμμετοχή στις διαδικασίες 

ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, κατόπιν της ανακοίνωσης της ελληνικής κυβέρνησης 

για αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων.   

4. Συνεργασία ελληνικών λιμένων με Λιμένα Αμβέρσας: Έχουμε αλληλογραφήσει προ 

τετραετίας με τον Λιμένα Αμβέρσας, και έχουμε προτείνει στη Γενική Γραμματεία 

Λιμένων και την Ένωση Ελληνικών Λιμένων τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να 

συνεργαστούν ελληνικά λιμάνια με το λιμάνι της Αμβέρσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

από βελγικής πλευράς υπάρχει σε θέματα ανάληψης management, κατάρτισης και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας, κατασκευών κλπ. Η Ένωση Ελληνικών Λιμένων 

ανταποκρίθηκε μεν κατ’ αρχήν θετικά, ωστόσο η συνεργασία δεν έχει 

συγκεκριμενοποιηθεί μέχρι τώρα. 

5. Συμμετοχές σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις: Συνέχιση δράσης οργάνωσης γεύματος 
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εργασίας με συμμετοχή Ελλήνων και Βέλγων επιχειρηματιών, καθώς και 

δημοσιογράφων του κλαδικού Τύπου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Βέλγιο της 

δεύτερης σπουδαιότερης παγκοσμίως έκθεσης για τα ιχθυηρά προϊόντα, της Seafood 

Expo Global (πρώην European Seafood Exposition), η οποία λαμβάνει χώρα στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Βρυξελλών (Brussels Expo). Ο ελληνικός κλάδος των ιχθυηρών 

έχει εδώ και αρκετά χρόνια μία ενισχυμένη και επιτυχημένη παρουσία στην μεγάλη 

διεθνή έκθεση ιχθυηρών Seafood Expo Global, η οποία καλό θα ήταν να συνεχιστεί 

και εμπλουτισθεί τα προσεχή χρόνια τόσο από απόψεως αριθμού εκθετών, όσο και δια 

της οργάνωσης παράλληλων προωθητικών εκδηλώσεων. Θα πρέπει επίσης να 

ενισχυθεί η ελληνική παρουσία σε σειρά άλλων σημαντικών εμπορικών εκθέσεων που 

λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση στο Βέλγιο, αναλυτικό κατάλογο των οποίων θα 

βρείτε στο Παράρτημα II. Μεταξύ αυτών, κυρίως οι εκθέσεις MEGAVINO (κλάδος 

κρασιού) που λαμβάνει χώρα στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς και BATIBOUW (κλάδος 

δομικών υλικών και κατασκευών) που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στα τέλη 

Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Το Γραφείο μας έχει εισηγηθεί την οργάνωση 

ομαδικής ελληνικής συμμετοχής με εθνικό περίπτερο στην τελευταία.       

6. Υψηλές τεχνολογίες, καινοτομία: Επανάληψη –σε συνέχεια επιτυχημένης εκδήλωσης 

που πραγματοποιήσαμε στις αρχές Φεβρουαρίου 2014- ημερίδας δικτύωσης 

ελληνικών με βελγικές επιχειρήσεις κλάδων υψηλής τεχνολογίας, καινοτομίας και 

επιστημονικής έρευνας. Το Βέλγιο είναι εξαιρετικά προηγμένο και ανταγωνιστικό σε 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων η βιοτεχνολογία, 

και θα μπορούσαν να προκύψουν συνέργειες μεταξύ επιστημονικών / ερευνητικών 

ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων. 

7. Προώθηση ελληνικού κρασιού: Το Γραφείο μας έχει επανειλημμένα κατά το 

παρελθόν εισηγηθεί δράσεις για την προβολή του ελληνικού κρασιού στο Βέλγιο, οι 

οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις Βέλγων αγοραστών σε κλαδικές 

εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση εργαστηρίων 

γαστρονομίας στο Βέλγιο, οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού οίνου σε συνεργασία 

με εδώ εξέχοντες γευσιγνώστες και λάτρεις του ελληνικού οίνου, συστηματική 

συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων κρασιού σε επιχειρηματικές αποστολές 

που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο, κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες δράσεις 

αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού κρασιού με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, 

αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, 

ετήσιο γεύμα για τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, κατ’ έτος αποστολή από 

Βέλγους καβίστες στην Ελλάδα, συνδυασμούς προβολής τουριστικού προϊόντος και 

τοπικών οινολογικών ποικιλιών από διάφορες περιοχές της χώρας μας, προβολή και 

ειδικές προσφορές –με τη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων κρασιού- για τόνωση της 

κατανάλωσης ελληνικών κρασιών στα ελληνικά –και μη- εστιατόρια. Μικρή δράση 

προβολής του ελληνικού κρασιού υλοποιήθηκε τον Ιούνιο 2015, σε συνεργασία με 

την ΕΔΟΑΟ, στον Cercle Royal Gaulois του Βελγίου, ο οποίος αποτελεί σημαντική 

βελγική λέσχη πολιτικών, επιχειρηματικών και άλλων δημόσιων προσωπικοτήτων. Η 

βραδιά προβολής του ελληνικού κρασιού, για την οποία συνεργαστήκαμε με τον 

Βέλγο sommelier και λάτρη των ελληνικών κρασιών Eric Boschman, συγκέντρωσε 

περί τα 70 άτομα-μέλη της λέσχης. Την 1
η
 Μαρτίου τρέχοντος έτους, στην αίθουσα 

του ισογείου της ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

προώθησης ελληνικών κρασιών στην βελγική αγορά, σε συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ. 

Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και διεξήχθη κατά τον βέλτιστο δυνατό 

τρόπο, χάρη στην άψογη συνεργασία που είχε το Γραφείο μας τόσο με την ΕΔΟΑΟ, 

όσο και με τον Έλληνα sommelier κ. Μιχαήλο, ο οποίος παρουσίασε τα ελληνικά 

κρασιά στο κοινό της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 26 ελληνικά 

οινοποιεία, με 3 ετικέτες κρασιών και 4 φιάλες ανά ετικέτα και ανά οινοποιείο. 
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Θεωρούμε ότι η συνέχιση των οργανωμένων προσπαθειών προβολής των ελληνικών 

κρασιών στο Βέλγιο, είτε με ανάλογες εκδηλώσεις, ή, κυρίως με αθόρυβες αλλά 

ουσιαστικότερες δράσεις προσέγγισης των εδώ εμπόρων και εστιατόρων, λ.χ. δια της 

διενέργειας μικρών γευσιγνωσιών, οργάνωσης θεματικών ταξιδιών στην Ελλάδα κ.α., 

οι οποίες θα διευκολυνθούν σημαντικά από μία ενδεχόμενη ένταξή τους σε κοινοτικά 

προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε., αποτελεί 

καθοριστική επιλογή για την διείσδυση της ελληνικής οινοποιίας και των εξαιρετικά 

υψηλής ποιότητας προϊόντων της, στην μικρή, ωστόσο δυναμική και με αξιόλογες 

προοπτικές βελγική αγορά κρασιού.  

8. Προώθηση ελληνικού ελαιολάδου και ελιών: Το Γραφείο μας έχει επίσης εισηγηθεί 

την ανάληψη δράσεων για προβολή του ελληνικού ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 

ελιών στην αγορά του Βελγίου. Τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στις ελιές στη βελγική, 

όπως και σε άλλες αγορές, η Ελλάδα υστερεί στον ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις 

λοιπές ευρωπαϊκές παραγωγικές χώρες (Ιταλία, Ισπανία) οι οποίες έχουν αναπτύξει 

ισχυρό επιστημονικό marketing –ιδιαίτερα στον τομέα του ελαιολάδου- αλλά 

ταυτόχρονα έχει να ανταγωνιστεί την αυξανόμενη παραγωγή και τις χαμηλές τιμές 

των υπόλοιπων μεσογειακών χωρών (Μαρόκο, Τουρκία, Τυνησία, Συρία). Θα πρέπει 

επομένως να υλοποιηθούν νέες μέθοδοι προσέγγισης αγοραστών-πελατών και να 

δημιουργηθούν συνέργειες με φορείς προώθησης του τουρισμού, του πολιτισμού και 

της γαστρονομίας. Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που 

διαφοροποιούν το ελληνικό ελαιόλαδο και τις ελιές από τα προϊόντα του 

ανταγωνισμού, και αυτό μέσω μίας συνεχούς παρακολούθησης των τάσεων της 

αγοράς, συμμετοχών σε εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις, επαναλαμβανόμενων 

εξειδικευμένων παρουσιάσεων σε συνεργασία με διαιτολόγους / διατροφολόγους, 

γενικών παρουσιάσεων προβολής για προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, εκδηλώσεων 

γαστρονομικής προβολής. Οι εκπρόσωποι της βελγικής αγοράς έχουν επισημάνει ότι 

η υστέρηση της Ελλάδας στις εξαγωγές ελαιολάδου προς το Βέλγιο εξηγείται λόγω 

των αποσπασματικών δράσεων προβολής του προϊόντος, του ασυντόνιστου ελληνικού 

marketing και του σημαντικού μεριδίου των χύδην εξαγωγών. Δράσεις που θα 

μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα προώθησης του ελαιολάδου και των 

προϊόντων ελιάς στο Βέλγιο, θα περιελάμβαναν προσκλήσεις Βέλγων αγοραστών σε 

κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση εργαστηρίων 

γαστρονομίας στο Βέλγιο, οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού ελαιολάδου και ελιών, 

συστηματική συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων ελαιολάδου και ελιών σε 

επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο, κυλιόμενες και 

επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού ελαιολάδου και 

ελιών με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών 

ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, στήριξη των ελληνικών προϊόντων ελιάς στα 

ελληνικά –και μη- εστιατόρια. Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις μας για ανάληψη 

δράσεων με στόχο την προώθηση και προβολή των ελληνικών κρασιών στην αγορά 

του Βελγίου έχουν υποβληθεί κατά καιρούς στους παραγωγικούς φορείς και το Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να έχει εγκριθεί ή αναληφθεί κάποια σχετική 

δράση. 

9. Εβδομάδες ελληνικής κουζίνας: Το Γραφείο μας παγίως επιδιώκει την διοργάνωση 

εβδομάδων ελληνικής κουζίνας σε ξενοδοχεία των Βρυξελλών με παρουσία Ελλήνων 

chefs. Τέτοια δράση υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Γραφείου ΕΟΤ και του 

Γραφείου μας τον Απρίλιο 2014, σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Thon σε κεντρικό 

σημείο των Βρυξελλών. 

10. Δράσεις ενίσχυσης παρουσίας ελληνικών προϊόντων σε βελγικές λιανεμπορικές 

αλυσίδες: Το Γραφείο μας βρισκόταν προ τριετίας σε συζητήσεις αρχικά με τον 
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λιανεμπορικό όμιλο Delhaize για υλοποίηση εβδομάδας προβολής ελληνικών 

προϊόντων (χωρίς επιτυχία), και από τον Οκτώβριο 2013 με τον όμιλο Carrefour 

Belgium και ενδιάμεσους διανομείς, προκειμένου να εγκαθιδρύσουμε μία σχετικά 

διευρυμένη παρουσία και προβολή ελληνικών συσκευασμένων τροφίμων στα μεγάλα 

καταστήματα της εν λόγω αλυσίδας στο Βέλγιο, σε συνεργασία με το Enterprise 

Greece. Το εγχείρημα έχει περιπέσει την τελευταία διετία σε αδράνεια από πλευράς 

της διοίκησης του Enterprise Greece.        

 

6. Δημόσιοι διαγωνισμοί 

Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών για κρατικές προμήθειες μπορείτε 

να εντοπίσετε στις ακόλουθες ιστοσελίδες, όπου θα πρέπει να εγγραφείτε και να 

παρακολουθείτε τις όποιες νέες εγγραφές καταχωρούνται σε αυτές: (α) 

https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do, που αποτελεί την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται προκηρύξεις βελγικών δημόσιων διαγωνισμών, ενώ 

πληροφοριακό υλικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετάσχουν σε βελγικούς κρατικούς 

διαγωνισμούς υπάρχει διαθέσιμο στις ιστοσελίδες 

https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=en-GB, καθώς και  

http://www.publicprocurement.be/fr, και (β) http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do, 

που αποτελεί τον κατάλογο του καθημερινού ηλεκτρονικού δελτίου υποβολής προσφορών 

του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και αφορά τις 

ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών. Τέλος, στην ιστοσελίδα των βελγικών 

ενόπλων δυνάμεων, στη διεύθυνση 

http://www.mil.be/MR/subject/index.asp?LAN=fr&ID=638&PAGE=1, μπορούν τυχόν 

ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν στοιχεία επικοινωνίας με τον Τομέα Προμηθειών του 

βελγικού στρατού. Ο Τομέας Προμηθειών είναι οργανωμένος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης 

(Directorate General Material Resources, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 1, Rue d’Evere 1, 

1140 Evere). Σημειώνουμε ότι σημαντικό μέρος των διαγωνισμών του βελγικού στρατού 

διενεργείται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βελγικών δημόσιων διαγωνισμών.   

 

7. Δράσεις οικονομικής διπλωματίας & εκδηλώσεις το 2015  

- Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Γεωργικό Τμήμα της Μ.Α. Ε.Ε., οργάνωσε στις 

17.3.2015 επίσκεψη του –Αναπληρωτή τότε- Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 

Αποστόλου, με την ευκαιρία της μετάβασής του στις Βρυξέλλες για συμμετοχή στο 

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (16.3.2015), στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Εισαγωγής και Μεταπώλησης Φρούτων και Λαχανικών. Η διοίκηση του Κέντρου 

μας τόνισε την διαθεσιμότητά της να φιλοξενήσει ελληνική διερευνητική 

επιχειρηματική αποστολή του κλάδου φρούτων και λαχανικών, καθώς και να 

διοργανώσει –με έγκαιρη προειδοποίηση ενός περίπου μηνός- πρόγραμμα επαφών 

των συμμετεχόντων Ελλήνων εξαγωγέων με τις εισαγωγικές επιχειρήσεις που 

στεγάζονται στο Κέντρο. 

- Οργανωτική συνδρομή παρείχε το Γραφείο μας στην επιτυχή διοργάνωση, για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, εβδομάδας ελληνικής κουζίνας στο διάστημα 20-24 

Απριλίου στην καντίνα του κτιρίου Berlaymont της Ευρ. Επιτροπής στις 

Βρυξέλλες, από την –ελληνικών συμφερόντων- εθελοντική μη κερδοσκοπική 

οργάνωση “A Discovering Network”, υπό την αιγίδα της ελληνικής Πρεσβείας 

Βρυξελλών και με την στήριξη του Γραφείου ΕΟΤ Benelux που εδρεύει στο 

Άμστερνταμ. Θεωρούμε ότι υπήρξε μία πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία της ως άνω 

https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=en-GB
http://www.publicprocurement.be/fr
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.mil.be/MR/subject/index.asp?LAN=fr&ID=638&PAGE=1
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εθελοντικής οργάνωσης, η οποία σημειωτέον δρα με σκοπό να δημιουργήσει 

συνεκτικό δίκτυο προώθησης και βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών 

προϊόντων στο Βέλγιο, και με την οποία το Γραφείο μας συνεργάζεται σε τακτική 

βάση για την υλοποίηση δράσεων.  

- Το Γραφείο μας, από τα τέλη του 2014 και σε ολόκληρη την διάρκεια του 2015 

απέστειλε προσκλήσεις σε βελγικές εισαγωγικές – διανεμητικές επιχειρήσεις για 

συμμετοχή τους στο “Hosted Buyers Program” της HELEXPO, για σειρά εκθέσεων 

που διοργάνωσε το 2015, καθώς και ορισμένων που έλαβαν χώρα στις αρχές 

τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, για τις εκθέσεις: Zootechnia 2015, Infacoma & 

Energytech 2015, Hellenic Jewellery Athens 2015, DETROP-OENOS 2015, Freskon 

2015, Philoxenia 2015, Kosmima 2015, Hotelia 2015, Agrotica 2016, Infacoma & 

Aquatherm 2016 και Hellenic Jewellery Fair 2016. Αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης 

μας ήταν η προσέλκυση ορισμένων αγοραστών ελληνικών προϊόντων στο Βέλγιο, οι 

οποίοι εντάχθηκαν στο ως άνω πρόγραμμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε 

από την HELEXPO, καθώς και ορισμένους από τους αγοραστές.          

- Συνεισφορά στην ελληνική εθνική συμμετοχή στην διεθνή έκθεση «Seafood Expo 

Global». Συγκεκριμένα, στα τέλη Απριλίου 2015 (21-23.4.2015) συνεργαστήκαμε με 

το Enterprise Greece, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και τον ιδιώτη 

οργανωτή εκθέσεων PROMO SOLUTION για την ομαδική συμμετοχή ελληνικών 

επιχειρήσεων στην παγκοσμίου εμβέλειας έκθεση Seafood Expo Global 2015, όπου 

μετείχαν 6 συνολικά ελληνικές επιχειρήσεις. Η οργάνωση της περσινής ελληνικής 

συμμετοχής κρίνεται απόλυτα αξιοπρεπής και επιτυχημένη. Σημειώνουμε ότι πέραν 

της ομαδικής συμμετοχής των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών 

που διοργανώνει κάθε χρόνο η ιδιωτική εταιρεία Promo Solution, παρουσία είχε και 

το 2015 το Enterprise Greece, με δύο εθνικά περίπτερα προβολής, ένα στο τμήμα των 

νωπών και ένα στο τμήμα των κατεψυγμένων προϊόντων, στο πλαίσιο υλοποίησης 

δύο σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Στα δύο εθνικά περίπτερα προβολής 

του κλάδου του Enterprise Greece, ο διακεκριμένος Έλληνας Chef κ. Κ. Βασάλος, με 

την υποστήριξη 4 βοηθών που εξασφάλισαν η Promo Solution και το Γραφείο μας, 

προέβησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε επαναλαμβανόμενες “live cooking 

sessions” και γευσιγνωσίες ελληνικών ιχθυηρών προϊόντων, οι οποίες προσέλκυσαν 

πλήθος επισκεπτών της έκθεσης. Το Γραφείο μας, πέραν των οργανωτικών 

διευκολύνσεων που παρείχε στην ελληνική εθνική συμμετοχή, διένειμε στους εκθέτες 

πληροφοριακό υλικό, και συγκεκριμένα επικαιροποιημένη έρευνα της βελγικής 

αγοράς ιχθυηρών, καθώς και λίστες Βέλγων εμπόρων των εν λόγω προϊόντων. Το 

2015 δεν υλοποιήθηκε η κατά την προηγούμενη διετία διοργανωθείσα από το Γραφείο 

μας ειδική εκδήλωση προώθησης –business networking lunch- εξαιτίας της 

εξοικονόμησης εκθεσιακού χώρου που δόθηκε στις συμμετέχουσες ελληνικές 

επιχειρήσεις και της συνακόλουθης σμίκρυνσης του συνολικού χώρου των εθνικών 

περιπτέρων προβολής. 

- Στις 4.6.2015, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο των 

Βρυξελλών (Concert Noble), έλαβε χώρα η 11
η
 ετήσια απονομή βραβείων γεύσης 

και ποιότητας από το εδρεύον στις Βρυξέλλες International Taste & Quality 

Institute (ITQI). Το 2015 υπήρξε απρόσμενα υψηλός αριθμός ελληνικών προϊόντων 

που βραβεύθηκαν. Ο υπογράφων, ο οποίος προσκαλείται και μετέχει κάθε χρόνο στην 

εκδήλωση, εντόπισε τους εκπροσώπους 7 ελληνικών επιχειρήσεων –από τις 10 

συνολικά- που εκπροσωπούντο στην τελετή βράβευσης και αντάλλαξε απόψεις όσον 

αφορά την σημασία της διάκρισης, αλλά και τις προοπτικές των προϊόντων τους στην 

βελγική αγορά. Από την χώρα μας βραβεύθηκαν το 2015 συνολικά 109 προϊόντα 

(έναντι 40 προϊόντων το 2014). 
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- Στις 18 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν συνεργασίας του Γραφείου μας με την 

ΕΔΟΑΟ, στον Cercle Royal Gaulois, ο οποίος αποτελεί σημαντική βελγική λέσχη 

πολιτικών, επιχειρηματικών και άλλων δημόσιων προσωπικοτήτων, βραδιά 

προβολής του ελληνικού κρασιού που συγκέντρωσε περί τα 70 άτομα-μέλη της 

λέσχης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή σύντομης, γαλλικής εκδοχής της ταινίας 

που προμηθευτήκαμε από την ΕΔΟΑΟ με τίτλο “New Wines of Greece: Yours to 

Discover”, στον χώρο υποδοχής των προσκεκλημένων, ενώ στην συνέχεια τα μέλη 

του Κύκλου και οι προσκεκλημένοι πέρασαν στην αίθουσα του δείπνου, όπου ο 

υπογράφων προέβη σε δεκαπεντάλεπτη παρουσίαση του ελληνικού κλάδου 

οινοποιίας, των κύριων αυτοχθόνων ποικιλιών και των οινοπαραγωγών περιοχών της 

χώρας μας, χρησιμοποιώντας και τον οινικό χάρτη της Ελλάδας. Αμέσως έπειτα 

ξεκίνησε το γεύμα, στην διάρκεια του οποίου προέβη σε στοχευμένες παρεμβάσεις ο 

γνωστός Βέλγος sommelier και λάτρης του ελληνικού κρασιού Eric Boschman, ο 

οποίος κατέθεσε τις απόψεις του σχετικά με τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του ελληνικού κρασιού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα παρουσίασε τα 

χαρακτηριστικά και την ιστορία των συγκεκριμένων ελληνικών ετικετών που 

περιλήφθηκαν στην γευσιγνωσία. Στην εκδήλωση χρησιμοποιήθηκαν 8 ετικέτες 

ελληνικών κρασιών, που άφησαν άριστες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους. Στο 

τέλος της εκδήλωσης και κατά την αποχώρηση των προσκεκλημένων, τους 

διανεμήθηκαν τα βιβλιαράκια που μας προμήθευσε η ΕΔΟΑΟ με τίτλο “Nouveaux 

Vins de Grèce, un monde à découvrir”, στα οποία περιλάβαμε και ένθετο με τους 

διανομείς ελληνικών κρασιών στην αγορά του Βελγίου. 

- Στις 23 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του κεντρικού Δήμου Ixelles των Βρυξελλών, 

εκδήλωση γαστρονομικής, πολιτιστικής και τουριστικής προβολής των 28 κρατών 

μελών της Ε.Ε., με τίτλο “Les 28 dans votre assiette”. Το Γραφείο μας ζήτησε την 

συνδρομή του εκ των εδώ εκπροσώπων της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας και 

ιδιοκτήτη γνωστού ποιοτικού ελληνικού εστιατορίου των Βρυξελλών, κ. Μανώλη 

Μακρυγιαννάκη, ο οποίος, μαζί με την ομάδα του, αλλά και με την συνεργασία 

γνωστού εδώ εισαγωγικού οίκου ελληνικών κρασιών, κάλυψε απολύτως επιτυχημένα 

την εκδήλωση, προετοιμάζοντας και προσφέροντας στους επισκέπτες του περιπτέρου 

μας εξαιρετικά γευστικά ελληνικά εδέσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρητική 

γαστρονομία. Εάν κρίνουμε από τον εκπληκτικό –σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 

περίπτερα- όγκο επισκεπτών που ήταν συγκεντρωμένοι στον χώρο μπροστά από το 

ελληνικό περίπτερο καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, η παρουσία και η εργασία 

του Έλληνα Chef κάλυψε με απόλυτη ευστοχία το κομμάτι της γαστρονομικής 

προβολής της χώρας μας στην καρδιά των Βρυξελλών. Ο υπογράφων διέθεσε 

πληροφοριακό υλικό, τουριστικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο του 

διέθεσε το εδρεύον στο Άμστερνταμ Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών, το οποίο συνέλεξαν 

με μεγάλο ενδιαφέρον οι επισκέπτες του περιπτέρου μας.  

- Το Γραφείο συνεργάστηκε σε πολλές περιπτώσεις με Έλληνες ευρωβουλευτές και 

ελληνικά Επιμελητήρια και άλλους επιχειρηματικούς φορείς για την επιτυχή 

διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, καθώς επίσης και μικρών επιχειρηματικών 

αποστολών και εκδηλώσεων προβολής ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων στο Ευρ. 

Κοινοβούλιο αλλά και σε άλλους χώρους, παρέχοντας πληροφοριακό υλικό και 

ενημερώνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις, διοργανώνοντας επισκέψεις σε βελγικούς 

επιχειρηματικούς φορείς και επιχειρηματικές συναντήσεις.  

- Στο διάστημα 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2015 έλαβε χώρα στο Ευρ. 

Κοινοβούλιο προωθητική εκδήλωση του ευρωπαϊκού κλάδου γουνοποιίας με τίτλο 

« This is Fur 2015 ». Η τριήμερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, εκτυλίχθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο stand, όπου διεξήχθησαν 
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συναντήσεις των εκπροσώπων της ευρωπαϊκής γουνοποιίας τόσο με επιχειρήσεις όσο 

και με ευρωβουλευτές, ενώ πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και συζητήσεις αναφορικά 

με τις εξελίξεις στον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, που αποτελεί κομβικό 

ζήτημα για το μέλλον και την επιβίωση του κλάδου. Από ελληνικής πλευράς μετείχαν 

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ. Δ. Κοσμίδης, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Ν. Παναγιώτου, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας κ. Μ. Καρακουλάκης. Η Πρεσβεία ειδοποιήθηκε σχετικά από την 

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, και στα εγκαίνια της εκδήλωσης, το μεσημέρι της 29
ης

 

Σεπτεμβρίου, παρευρέθη η Ελληνίδα Πρέσβης στις Βρυξέλλες, κα Ελ. Γαλαθιανάκη, 

συνοδευόμενη από τον υπογράφοντα. Αμφότεροι πραγματοποίησαν χρήσιμες επαφές 

και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους του ελληνικού κλάδου γουνοποιίας, 

αναφορικά με τις εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης του 

κλάδου σε νέες αγορές, καθώς και ενδυνάμωσης της θέσης του σε ευρωπαϊκές και 

γενικότερα δυτικές αγορές. 

- Το Γραφείο μας παρείχε οργανωτική στήριξη στα εγκαίνια των καταστημάτων δύο 

ελληνικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν την λειτουργία τους στο Βέλγιο. 

Συγκεκριμένα, των εταιρειών Oxétte, στις 22.10.2015 στην Gallérie Louise, και 

DROMEAS, στις 18.11.2015 στην περιοχή Vilvoorde.       

- Στο διάστημα 16-17.11.2015 έλαβε χώρα στο Κέντρο Καλών Τεχνών των 

Βρυξελλών (Bozar) ευρωπαϊκή επιχειρηματική Διάσκεψη Κορυφής που 

διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR 

Europe), με σκοπό την προβολή, ενημέρωση και δικτύωση μεταξύ επιχειρηματικών 

ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

Ευρωπαίων αξιωματούχων και νέων οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εισόδου στην 

αγορά εργασίας. Αξιόλογη υπήρξε η ελληνική συμμετοχή στην Διάσκεψη, με 

αντιπροσωπεία πλησίον των 20 εκπροσώπων του ελληνικού δικτύου εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης (CSR Hellas), με επικεφαλής την Πρόεδρο του ελληνικού 

δικτύου κα Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της μεγάλης 

ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ. Ο υπογράφων, ο οποίος προσκλήθηκε στην 

Διάσκεψη από το ελληνικό δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρακολούθησε 

σημαντικό μέρος των διήμερων εργασιών της, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει 

και ανταλλάξει απόψεις με τους εκπροσώπους του, εκφράζοντας την διαθεσιμότητα 

του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Βρυξελλών για παροχή συνδρομής σε 

μελλοντικές εδώ δραστηριότητες του δικτύου.        

- Στις 23.11.2015 έλαβε χώρα στους χώρους της Επιτροπής των Περιφερειών στις 

Βρυξέλλες, ειδική συνεδριακή εκδήλωση στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου 

συνεργασίας που υλοποιείται από 21 αναπτυξιακές εταιρείες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με 55 Δήμους, καθώς επίσης πανεπιστημιακά και 

ερευνητικά ιδρύματα και συλλογικούς ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας, με τίτλο 

«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές». Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι προς το τέλος της 

εκδήλωσης έλαβε χώρα επίσημη τελετή σύστασης του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών 

Ελληνικών Γεύσεων», με σκοπό την καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών 

προϊόντων, τροφίμων και ποτών, καθώς και ελληνικών συνταγών, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, τόσο στο εγχώριο, όσο και στο διεθνές πεδίο. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Πατούλης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κασίμης, ο οποίος αναφέρθηκε 

εκτεταμένα στο ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 και στις 

προοπτικές που δημιουργεί για την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα στην 

χώρα μας. Ο υπογράφων προσεκλήθη και παρακολούθησε την συνεδριακή εκδήλωση, 
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ανέπτυξε επαφές με τους παριστάμενους εκπροσώπους των φορέων ΟΤΑ και των 

αναπτυξιακών εταιρειών, θεωρώντας ότι η πρωτοβουλία αυτή δύναται να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην συστηματοποίηση και τον εξορθολογισμό δράσεων προβολής της 

ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Γραφεία 

Ο.Ε.Υ., Γραφεία Ε.Ο.Τ. καθώς και άλλων ενδεχομένως φορέων. 

- Το Γραφείο μας, με έγγραφό του τον Οκτώβριο 2015, επανεισηγήθηκε προς την 

ΕΔΟΑΟ την και παλαιότερα προταθείσα διοργάνωση εκδήλωσης γευσιγνωσίας 

ελληνικών κρασιών στις Βρυξέλλες, η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε 

επαγγελματίες, δημοσιογράφους και εμπόρους του κλάδου στο Βέλγιο. Ως 

αποτέλεσμα της εισήγησής μας, η ΕΔΟΑΟ αποφάσισε στις αρχές του τρέχοντος έτους 

να προβεί στην υλοποίηση της δράσης, καθώς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 26 

ελληνικά οινοποιεία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 1
η
 Μαρτίου τ.ε.  

- Το Γραφείο μας ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2015 προεργασία, κατόπιν 

σχετικής συνεννόησής του με το ΕΒΕΑ, για την διερεύνηση της σκοπιμότητας και 

δυνατότητας διοργάνωσης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο Βέλγιο στην 

διάρκεια του 2016, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βρυξελλών. Ως αποτέλεσμα 

των επαφών και εισηγήσεων του υπογράφοντα, υλοποιήθηκε ελληνική επιχειρηματική 

αποστολή αποτελούμενη από 9 εξαγωγικές εταιρείες, στις 19 Απριλίου τ.ε., που έλαβε 

χώρα στο Επιμελητήριο Βρυξελλών και της οποίας ηγήθηκε ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Μάρδας. 

Κατά την έναρξη της επιχειρηματικής αποστολής έλαβε χώρα υπογραφή μνημονίου 

συνεργασίας μεταξύ των δύο επιμελητηρίων, Αθηνών και Βρυξελλών.    

- Το διήμερο 8 και 9.12.2015 επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες ομάδα Ελλήνων 

σχεδιαστών ενδύματος και αξεσουάρ ένδυσης, κατόπιν της εθελοντικής 

πρωτοβουλίας και προσπάθειας της εδώ δραστηριοποιούμενης, ελληνικών 

συμφερόντων, εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης “A Discovering 

Network”, η οποία δρα με σκοπό να δημιουργήσει συνεκτικό δίκτυο προώθησης και 

βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στο Βέλγιο, σε 

συνεργασία με το Γραφείο της ευρωβουλευτή κας Ε. Καϊλή και τις φιλανθρωπικές 

οργανώσεις «Κάνε-Μια-Ευχή» Ελλάδος και “Make-A-Wish” Belgium South. Η 

ομάδα των Ελλήνων σχεδιαστών, περιέλαβε αρκετά σημαντικά ονόματα του κλάδου, 

αλλά και πληθώρα σχεδιαστών αξεσουάρ μόδας. Η διήμερη επίσκεψη των Ελλήνων 

σχεδιαστών στις Βρυξέλλες και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τέλεσαν 

υπό την αιγίδα της ελληνικής Πρεσβείας και έτυχαν της οργανωτικής στήριξης του 

Γραφείου Ο.Ε.Υ. Η ομάδα των Ελλήνων σχεδιαστών επισκέφθηκε την ελληνική 

Πρεσβεία στις 8.12.2015, όπου, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ισογείου της, 

ο υπογράφων προέβη σε περιεκτική ενημέρωση για την βελγική αγορά ενδύματος και 

αξεσουάρ μόδας, καθώς επίσης και για την βελγική οικονομία, το επιχειρηματικό 

περιβάλλον και την αγορά γενικότερα, αλλά και τις διμερείς οικονομικές και 

εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με το Βέλγιο. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε 

συνοπτική έρευνα που διεξήγε το Γραφείο μας για την βελγική αγορά ενδύματος και 

αξεσουάρ μόδας, μαζί με στατιστικό πληροφοριακό υλικό, τον Επιχειρηματικό Οδηγό 

Βελγίου και καταλόγους Βέλγων εμπόρων ενδύματος, κοσμήματος και αξεσουάρ 

ένδυσης. Το βράδυ της 9
ης

 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, σε ειδικά διαμορφωμένη 

αίθουσα του δήμου Saint-Gilles των Βρυξελλών, παρουσία της Πρέσβεως της 

Ελλάδας στο Βέλγιο κας Γαλαθιανάκη και του υπογράφοντος, επίδειξη μόδας, 

φιλανθρωπικού σκοπού, με ενδύματα 6 ελληνικών και ενός βελγικού οίκων μόδας. 

Την επίδειξη ακολούθησε η πραγματοποίηση ειδικού “Pop-Up Shop”, στο οποίο οι 

συμμετέχοντες σχεδιαστές αξεσουάρ μόδας είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις 

συλλογές τους στο κοινό της εκδήλωσης. Το Γραφείο μας απέστειλε ενημέρωση και 

προσκλήσεις για την επίδειξη μόδας και το “Pop-Up Shop” της 9
ης

 Δεκεμβρίου σε 

μεγάλο αριθμό βελγικών επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. 
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8. Προτάσεις ανάληψης εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση 

εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας στο Βέλγιο  

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Συνεργασία με το Enterprise Greece Invest & Trade για 

πραγματοποίηση ημερίδας παρουσίασης των εξελίξεων και της προόδου της 

ελληνικής οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών στην χώρα μας. Η ημερίδα 

αυτή θα είναι σε συνέχεια αντίστοιχης που πραγματοποιήσαμε τον Μάρτιο 2012, με 

ομιλητή τον τότε Εκτελεστικό Πρόεδρο του Invest in Greece. Στις 12 Μαΐου 

τρέχοντος έτους, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Γραφείου μας, το Enterprise 

Greece φιλοξένησε ημερίδα παρουσίασης των εξελίξεων και της προόδου της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και των επενδυτικών / επιχειρηματικών ευκαιριών στην 

χώρα μας, στο πλαίσιο ταξιδιού του προξενικού σώματος της Λιέγης στην Ελλάδα, το 

οποίο διοργάνωσε ο εκεί άμισθος πρόξενος της Ελλάδας, καθηγητής Laffineur. 

Σημειωτέον ότι στο προξενικό σώμα της Λιέγης περιλαμβάνονται αρκετοί επιφανείς 

οικονομικοί παράγοντες της περιοχής. Διερευνούμε ταυτόχρονα πάντοτε την 

δυνατότητα οργάνωσης μικρής ομάδας δυνητικών Βέλγων –και δη Φλαμανδών- 

επενδυτών που θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ελλάδα στο πλαίσιο road-show, 

που θα περιλαμβάνει συναντήσεις και επισκέψεις των Βέλγων επενδυτών σε 

ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς. Την υλοποίηση του επενδυτικού road-show 

επιδιώκουμε επί τετραετία αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί λόγω αρνητικού 

εδώ γενικά επιχειρηματικού κλίματος προς την Ελλάδα. Από ενδείξεις που έχουμε 

από φλαμανδική πλευρά (Flanders Investment & Trade), διερευνάται η δυνατότητα 

οργάνωσης τέτοιου επενδυτικού road-show κατά πάσα πιθανότητα το 2017.. 

2. ΕΡΕΥΝΑ, ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Επανάληψη –σε συνέχεια 

επιτυχημένης εκδήλωσης που πραγματοποιήσαμε στις αρχές Φεβρουαρίου 2014- 

ημερίδας δικτύωσης ελληνικών με βελγικές επιχειρήσεις κλάδων υψηλής τεχνολογίας, 

καινοτομίας και επιστημονικής έρευνας. Το Βέλγιο είναι εξαιρετικά προηγμένο και 

ανταγωνιστικό σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων 

η βιοτεχνολογία, και θα μπορούσαν να προκύψουν συνέργειες μεταξύ επιστημονικών 

/ ερευνητικών ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων (βλ. και ανωτέρω, υπό κεφάλαιο 

Δ.2.1).  

3. ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ: Συνέχιση δράσης οργάνωσης γεύματος 

εργασίας με συμμετοχή Ελλήνων και Βέλγων επιχειρηματιών, καθώς και 

δημοσιογράφων του κλαδικού Τύπου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Βέλγιο της 

δεύτερης σπουδαιότερης παγκοσμίως έκθεσης για τα ιχθυηρά προϊόντα, της Seafood 

Expo Global (πρώην European Seafood Exposition), η οποία λαμβάνει χώρα στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Βρυξελλών (Brussels Expo). Ο ελληνικός κλάδος των ιχθυηρών 

έχει εδώ και αρκετά χρόνια μία ενισχυμένη και επιτυχημένη παρουσία στην μεγάλη 

διεθνή έκθεση ιχθυηρών Seafood Expo Global, η οποία καλό θα ήταν να συνεχιστεί 

και εμπλουτισθεί τα προσεχή χρόνια τόσο από απόψεως αριθμού εκθετών, όσο και δια 

της οργάνωσης παράλληλων προωθητικών εκδηλώσεων. Θα πρέπει επίσης να 

ενισχυθεί η ελληνική παρουσία σε σειρά άλλων σημαντικών εμπορικών εκθέσεων που 

λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση στο Βέλγιο, αναλυτικό κατάλογο των οποίων θα 

βρείτε στο Παράρτημα II. Μεταξύ αυτών, κυρίως οι εκθέσεις MEGAVINO (κλάδος 

κρασιού) που λαμβάνει χώρα στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς και BATIBOUW (κλάδος 

δομικών υλικών και κατασκευών) που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στα τέλη 

Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Το Γραφείο μας έχει εισηγηθεί την οργάνωση 
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ομαδικής ελληνικής συμμετοχής με εθνικό περίπτερο στην τελευταία.                

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: Θα πρέπει να συνεχιστεί η οργάνωση 

μικρών και στοχευμένων ελληνικών επιχειρηματικών αποστολών στο Βέλγιο, από 

ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιήσει αποστολές στο 

Βέλγιο, σε συνέχεια τεσσάρων επιτυχημένων εμπορικών επιχειρηματικών αποστολών, 

τον Δεκέμβριο του 2012, τον Ιούνιο του 2013, τον Μάρτιο του 2014 και τον Απρίλιο 

του 2016. Το Γραφείο μας έχει επανειλημμένα προτείνει την πραγματοποίηση μικρών 

στοχευμένων αποστολής στον κλάδο δομικών υλικών, καθώς και πολύ 

επικεντρωμένων μικρών αποστολών σε υποκλάδους τροφίμων-ποτών, όπως τα νωπά 

και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και το κρασί.  

5. ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ: Το Γραφείο μας παγίως επιδιώκει την διοργάνωση εβδομάδων 

ελληνικής κουζίνας σε ξενοδοχεία των Βρυξελλών με παρουσία Ελλήνων chefs. 

Τέτοια δράση υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Γραφείου ΕΟΤ και του Γραφείου 

μας τον Απρίλιο 2014, σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Thon σε κεντρικό σημείο των 

Βρυξελλών. 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ: Το Γραφείο μας βρισκόταν προ τριετίας σε συζητήσεις αρχικά 

με τον λιανεμπορικό όμιλο Delhaize για υλοποίηση εβδομάδας προβολής ελληνικών 

προϊόντων (χωρίς επιτυχία), και από τον Οκτώβριο 2013 με τον όμιλο Carrefour 

Belgium και ενδιάμεσους διανομείς, προκειμένου να εγκαθιδρύσουμε μία σχετικά 

διευρυμένη παρουσία και προβολή ελληνικών συσκευασμένων τροφίμων στα μεγάλα 

καταστήματα της εν λόγω αλυσίδας στο Βέλγιο, σε συνεργασία με το Enterprise 

Greece. Το εγχείρημα έχει περιπέσει την τελευταία διετία σε αδράνεια από πλευράς 

της διοίκησης του Enterprise Greece. 

7. Προτάσεις για προβολή ελληνικού κρασιού: Το Γραφείο μας έχει επανειλημμένα 

κατά το παρελθόν εισηγηθεί δράσεις για την προβολή του ελληνικού κρασιού στο 

Βέλγιο, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις Βέλγων αγοραστών σε 

κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση εργαστηρίων 

γαστρονομίας στο Βέλγιο, οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού οίνου σε συνεργασία 

με εδώ εξέχοντες γευσιγνώστες και λάτρεις του ελληνικού οίνου, συστηματική 

συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων κρασιού σε επιχειρηματικές αποστολές 

που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο, κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες δράσεις 

αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού κρασιού με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, 

αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, 

ετήσιο γεύμα για τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, κατ’ έτος αποστολή από 

Βέλγους καβίστες στην Ελλάδα, συνδυασμούς προβολής τουριστικού προϊόντος και 

τοπικών οινολογικών ποικιλιών από διάφορες περιοχές της χώρας μας, προβολή και 

ειδικές προσφορές –με τη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων κρασιού- για τόνωση της 

κατανάλωσης ελληνικών κρασιών στα ελληνικά –και μη- εστιατόρια. Ως αποτέλεσμα  

εν θέματι εισηγήσεών μας, τον Ιούνιο 2015 έλαβε χώρα μικρή δράση προβολής του 

ελληνικού κρασιού σε συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ, στον Cercle Royal Gaulois του 

Βελγίου, καθώς και μεγάλη εκδήλωση προώθησης των ελληνικών κρασιών στην 

βελγική αγορά, την 1
η
 Μαρτίου τρέχοντος έτους, στην αίθουσα του ισογείου της 

ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, και πάλι σε συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ, με την 

συμμετοχή 26 ελληνικών οινοποιείων. Θεωρούμε ότι η συνέχιση των οργανωμένων 

προσπαθειών προβολής των ελληνικών κρασιών στο Βέλγιο, είτε με ανάλογες 

εκδηλώσεις, ή, κυρίως με αθόρυβες αλλά ουσιαστικότερες δράσεις προσέγγισης των 

εδώ εμπόρων και εστιατόρων, λ.χ. δια της διενέργειας μικρών γευσιγνωσιών, 

οργάνωσης θεματικών ταξιδιών στην Ελλάδα κ.α., οι οποίες θα διευκολυνθούν 

σημαντικά από μία ενδεχόμενη ένταξή τους σε κοινοτικά προγράμματα προώθησης 

γεωργικών προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε., αποτελεί καθοριστική επιλογή για 
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την διείσδυση της ελληνικής οινοποιίας και των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας 

προϊόντων της, στην μικρή, ωστόσο δυναμική και με αξιόλογες προοπτικές βελγική 

αγορά κρασιού.  

8. Προτάσεις για προβολή ελληνικού ελαιολάδου: Τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στις 

ελιές στη βελγική, όπως και σε άλλες αγορές, η Ελλάδα υστερεί στον ανταγωνισμό σε 

σύγκριση με τις λοιπές ευρωπαϊκές παραγωγικές χώρες (Ιταλία, Ισπανία) οι οποίες 

έχουν αναπτύξει ισχυρό επιστημονικό marketing –ιδιαίτερα στον τομέα του 

ελαιολάδου- αλλά ταυτόχρονα έχει να ανταγωνιστεί την αυξανόμενη παραγωγή και 

τις χαμηλές τιμές των υπόλοιπων μεσογειακών χωρών (Μαρόκο, Τουρκία, Τυνησία, 

Συρία). Θα πρέπει επομένως να υλοποιηθούν νέες μέθοδοι προσέγγισης αγοραστών-

πελατών και να δημιουργηθούν συνέργειες με φορείς προώθησης του τουρισμού, του 

πολιτισμού και της γαστρονομίας. Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάδειξη των 

στοιχείων εκείνων που διαφοροποιούν το ελληνικό ελαιόλαδο και τις ελιές από τα 

προϊόντα του ανταγωνισμού, και αυτό μέσω μίας συνεχούς παρακολούθησης των 

τάσεων της αγοράς, συμμετοχών σε εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις, 

επαναλαμβανόμενων εξειδικευμένων παρουσιάσεων σε συνεργασία με διαιτολόγους / 

διατροφολόγους, γενικών παρουσιάσεων προβολής για προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, 

εκδηλώσεων γαστρονομικής προβολής. Δράσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε 

ένα πρόγραμμα προώθησης του ελαιολάδου και των προϊόντων ελιάς στο Βέλγιο, θα 

περιελάμβαναν προσκλήσεις Βέλγων αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές 

εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση εργαστηρίων γαστρονομίας στο Βέλγιο, 

οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού ελαιολάδου και ελιών, συστηματική συμμετοχή 

Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων ελαιολάδου και ελιών σε επιχειρηματικές 

αποστολές που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο, κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες 

δράσεις αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού ελαιολάδου και ελιών με 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε 

μεγάλα σούπερ-μάρκετ, στήριξη των ελληνικών προϊόντων ελιάς στα ελληνικά –και 

μη- εστιατόρια. Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις μας για ανάληψη δράσεων με στόχο 

την προώθηση και προβολή των ελληνικών κρασιών στην αγορά του Βελγίου έχουν 

υποβληθεί κατά καιρούς στους παραγωγικούς φορείς και το ΥΠΑΑΤ, χωρίς ωστόσο 

να έχει εγκριθεί ή αναληφθεί κάποια σχετική δράση. 

 

9. Διεθνείς εκθέσεις στο Βέλγιο (β΄ εξαμήνου 2016) 

Βλ. σχετικό Παράρτημα II. 

 

 

Δ1. ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
Η εν γένει εικόνα της χώρας μας στο Βέλγιο είναι αλήθεια ότι έχει δεχθεί πλήγματα τα 

τελευταία χρόνια, στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Παρά το γεγονός ότι το Βέλγιο 

είναι μία φιλικά διακείμενη στην Ελλάδα χώρα, η οποία έχει επανειλημμένα κατά το 

παρελθόν υποστηρίξει τις αποφάσεις για προγράμματα στήριξης και μέτρα διάσωσης της 

ελληνικής οικονομίας που απαιτήθηκαν μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης στην 

χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα οι Βέλγοι πολίτες έχουν επαφή με την χώρα μας και εκτιμούν 

τόσο την πνευματική και πολιτιστική της κληρονομιά, όσο και την ποιότητα των αγαθών και 

υπηρεσιών που προσφέρει η σύγχρονη Ελλάδα, η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων 

ετών σε συνδυασμό με τον υπερτονισμό από τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης της συνεισφοράς 

του βελγικού κράτους στα προγράμματα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, έχουν 
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δημιουργήσει σκεπτικισμό στον μέσο Βέλγο πολίτη έναντι της χώρας μας. Ανάλογος 

σκεπτικισμός επικρατεί και μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου του Βελγίου, που δεν 

αμφισβητεί μεν την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα, 

ωστόσο έχει μία αντίληψη «αυξημένης επικινδυνότητας» της χώρας και της αγοράς, που 

βαραίνει ακόμη περισσότερο αρνητικά –σε συνδυασμό με την άσχημη εικόνα περί 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμποδίων- στις όποιες αποφάσεις συνεργασιών ή 

επενδυτικών τοποθετήσεων. Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η κεντροδεξιά βελγική 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2014, έχει 

συνταχθεί περισσότερο με την ομάδα κρατών μελών που τηρούν πιο αδιάλλακτη στάση 

έναντι της Ελλάδας. Η στάση της νυν κεντροδεξιάς βελγικής κυβέρνησης έρχεται μάλλον σε 

αντίθεση με την στάση του απελθόντος κυβερνητικού συνασπισμού υπό το γαλλόφωνο 

σοσιαλιστικό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Di Rupo, που επεδείκνυε περισσότερο 

αλληλέγγυα και ανεκτική στάση έναντι της χώρας μας, στηρίζοντάς την κατά κανόνα στο 

πλαίσιο του μηχανισμού λήψης αποφάσεων της Ε.Ε., χωρίς ωστόσο να μπορούμε να την 

χαρακτηρίσουμε ως αντιστρατευόμενη συστηματικά τα ελληνικά συμφέροντα.   

Σημειώνουμε ότι πολλά ελληνικά προϊόντα, και δη τρόφιμα και ποτά, εξαιτίας 

ακριβώς της επαφής των Βέλγων με την χώρα μας, είναι ευρέως αναγνωρίσιμα ως προς την 

ποιότητά τους. Τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα και δη τα τρόφιμα διατίθενται στο 

Βέλγιο κυρίως μέσω του παραδοσιακού καναλιού διανομής των αγοραστών-εισαγωγέων 

ελληνικών τροφίμων και ποτών, οι οποίοι εν συνεχεία τροφοδοτούν εστιατόρια, κυρίως 

ελληνικής κουζίνας. Φυσικά, αρκετά ελληνικά προϊόντα έχουν αποκτήσει πρόσβαση και 

διατίθενται σε καταστήματα μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων, αλλά και αλυσίδων 

καταστημάτων βιολογικών προϊόντων και προϊόντων gourmet, ενώ αρκετές μεγάλες 

λιανεμπορικές αλυσίδες διαθέτουν ελληνικά τρόφιμα με δική τους ετικέτα (private label). 

Αρκετές είναι εξάλλου οι περιπτώσεις κατάχρησης ελληνικών προστατευόμενων ονομασιών 

προέλευσης (κυρίως «φέτας», αλλά και ελαιολάδου) από προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, 

τις οποίες το Γραφείο μας καταγγέλλει στις βελγικές αρχές με αποτέλεσμα την –προσωρινή 

έστω- συμμόρφωση των παραβατών με την σχετική κοινοτική νομοθεσία.  

Κατά την άποψή μας, τα ελληνικά τρόφιμα θα πρέπει να εκμεταλλευθούν την ανοδική 

καταναλωτική τάση στην βελγική αγορά, με προσθήκη και νέων υψηλής ποιότητας 

προϊόντων που θα πρέπει  αρχίσουν να γίνονται γνωστά στους Βέλγους καταναλωτές, αρκετοί 

από τους οποίους τα έχουν γευθεί επισκεπτόμενοι την χώρα μας για τις διακοπές τους. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα συσκευασμένα προϊόντα, ωστόσο θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι ο ανταγωνισμός για είσοδο στις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες είναι 

εξαιρετικά μεγάλος, καθώς αυτές κυριολεκτικά «σφύζουν» από τρόφιμα και ποτά, ενώ και ο 

παράγοντας της τιμής παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο προκειμένου να τοποθετηθεί κάποιο 

προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και βέβαια υπάρχουν πάντοτε και άλλοι παράγοντες 

που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις μεγάλες αλυσίδες, όπως entrance fees, δοκιμαστικές 

περίοδοι κλπ. Μία ενδεχομένως εναλλακτική για ορισμένους Έλληνες εξαγωγείς θα ήταν οι 

εκπτωτικές αλυσίδες (hard discount), και εκεί ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι βέβαια 

σημαντικός. Θετικό παράγοντα για την ενίσχυση των ελληνικών τροφίμων και ποτών 

θεωρούμε την κατά το τελευταίο διάστημα έντονη δραστηριοποίηση νέων ελληνικών 

εστιατορίων στο Βέλγιο, ορισμένα από τα οποία λειτουργούν και ως εκθετήρια – κέντρα 

λιανικής διάθεσης ελληνικών τροφίμων και ποτών, και στον βαθμό που γίνονται γνωστά 

πέραν του ελληνικού κοινού, μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνουν τα ελληνικά προϊόντα 

περισσότερο γνωστά στο βελγικό κοινό.    

Σωστό μείγμα καλής τιμής, στοχευμένης διαφήμισης και μικρών προωθητικών 

δράσεων προς το βελγικό καταναλωτικό κοινό, θα βοηθήσουν τα ελληνικά καταναλωτικά 

προϊόντα να εδραιώσουν και επεκτείνουν την θέση τους στην βελγική αγορά. Θα πρέπει 

εξάλλου να υλοποιηθούν νέες μέθοδοι προσέγγισης αγοραστών-πελατών και να 



 99 

δημιουργηθούν συνέργειες με φορείς προώθησης των εξαγωγών, του τουρισμού, του 

πολιτισμού και της γαστρονομίας. Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάδειξη των στοιχείων 

εκείνων που διαφοροποιούν τα ελληνικά προϊόντα από εκείνα του ανταγωνισμού, και αυτό 

μέσω μίας συνεχούς παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς, συμμετοχών σε εμπορικές 

εκδηλώσεις, επαναλαμβανόμενων εξειδικευμένων παρουσιάσεων σε συνεργασία με 

διαιτολόγους / διατροφολόγους, γενικών παρουσιάσεων προβολής για προϊόντα ΠΟΠ και 

ΠΓΕ, εκδηλώσεων γαστρονομικής προβολής.  

Δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν θα περιελάμβαναν προσκλήσεις Βέλγων 

αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση 

εργαστηρίων γαστρονομίας στο Βέλγιο, οργάνωση γευσιγνωσιών, συστηματική συμμετοχή 

Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων σε επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στο 

Βέλγιο, μικρές αλλά επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας των ελληνικών 

προϊόντων με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών 

ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, στήριξη των ελληνικών τροφίμων και ποτών στα 

ελληνικά –και κυρίως στα μη ελληνικά και στα βελγικά- εστιατόρια. 

 

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το Γραφείο μας έχει τα τελευταία χρόνια γίνει 

αποδέκτης διαμαρτυριών από ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις σχετικά με μη παραδόσεις, 

ελλιπείς ή ελαττωματικές παραδόσεις εμπορευμάτων από βελγικές εταιρείες. Οι περιπτώσεις 

αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνήθως απαιτείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις να 

προπληρώνουν σημαντικό μέρος της αξίας –ή και ολόκληρη την αξία- των παραγγελιών τους, 

οδηγούν στην διεκδίκηση σχετικά μικρών συνήθως χρηματικών ποσών, ενώ το Γραφείο μας 

εμπλέκεται σε μία προσπάθεια εξεύρεσης φιλικού διακανονισμού μεταξύ των εταιρειών για 

μερική έστω ικανοποίηση των Ελλήνων επιχειρηματιών. Σημειώνουμε ότι στις περισσότερες 

των περιπτώσεων οι εκπρόσωποι των βελγικών επιχειρήσεων δεν επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας με το Γραφείο μας (ούτε φυσικά με τις θιγόμενες ελληνικές επιχειρήσεις), ενώ 

σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει ότι οι βελγικές «οφειλέτριες» εταιρείες έχουν 

πτωχεύσει ή υπαχθεί σε καθεστώς δικαστικής αναδιοργάνωσης. Ανάλογες περιπτώσεις, 

βελγικών εταιρειών που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, 

έχουμε μερικές φορές διαπιστώσει και σε διερευνήσεις μας φερεγγυότητας βελγικών 

εταιρειών που μας έχουν ζητήσει Έλληνες εξαγωγείς. Συνιστούμε ως εκ τούτου προσοχή στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα 

ρευστότητας, βιωσιμότητας και φερεγγυότητας σε αρκετές βελγικές εταιρείες.  

 

ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Βελγίου, καίτοι 

αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή ανισορροπία όσον 

αφορά το εμπόριο υπέρ της βελγικής πλευράς. Τούτο είναι εν μέρει φυσιολογικό, καθώς το 

Βέλγιο είναι μία μικρή μεν, ανεπτυγμένη δε βιομηχανική χώρα του ευρωπαϊκού βορρά, και 

εξάγει στην χώρα μας προϊόντα αρκετά υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι εξαγωγές του 

Βελγίου προς την Ελλάδα έβαιναν μέχρι προ διετίας φθίνουσες εξαιτίας της βαθιάς 

οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την ελληνική αγορά, έχουν ωστόσο πρόσφατα δείξει 

σημεία αξιόλογης ανάκαμψης. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εξαγωγές εξελίσσονται 

μάλλον ανοδικά συνολικά τα τελευταία χρόνια και κυμαίνονται στα επίπεδα των 300 εκατ. € 

ετησίως. Από την μελέτη των τάσεων που εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές τα τελευταία 

χρόνια, θεωρούμε ότι τα ελληνικά νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα 
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και ποτά, έχουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές στην αγορά του Βελγίου. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 

νωπά φρούτα και λαχανικά, τα κρασιά, τα οινοπνευματώδη ποτά και οι χυμοί, τα 

παρασκευάσματα διατροφής και δημητριακών, τα ιχθυηρά, τα προϊόντα σοκολατοποιίας, το 

ελαιόλαδο. Σημαντικές κατηγορίες προϊόντων για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες 

προοπτικές στη βελγική αγορά είναι επίσης τα δομικά υλικά και τα μεταλλουργικά προϊόντα, 

τα προϊόντα καπνού, οι πλαστικές ύλες και προϊόντα, τα χημικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, τα καλλυντικά, τα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, τα πλεκτά ενδύματα. 

Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές του Βελγίου 

διαμορφώνεται σε 0,16% το 2015, η διατήρηση ωστόσο ή, ακόμη περισσότερο, η επέκταση 

του υφιστάμενου μεριδίου θα απαιτήσει μεγαλύτερη, περισσότερο συντονισμένη και 

στοχευμένη από πλευράς Ελλήνων εξαγωγέων προσπάθεια. Όπως έχουμε προαναφέρει στην 

παρούσα Έκθεση, όσον αφορά τα τρόφιμα και ποτά, θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αύξηση 

του μεριδίου μας σε προϊόντα συστατικά του καλαθιού μεσογειακής διατροφής, όπως των 

κρασιών, του ελαιολάδου και των ελιών, των τυριών και γαλακτοκομικών, καθώς και των 

βιολογικών προϊόντων. Ιδιαίτερα η αγορά των τελευταίων γνωρίζει, όπως και σε άλλες 

προηγμένες δυτικές αγορές, ραγδαία ανάπτυξη και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για 

σοβαρούς παραγωγούς – εξαγωγείς πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.  

Από πλευράς επενδύσεων, διαπιστώνουμε ότι αν και υπάρχει δραστηριοποίηση και 

από τις δύο πλευρές, σαφώς δε εντονότερη από βελγικής πλευράς, εν τούτοις στο μεγαλύτερο 

μέρος της αφορά τις υπηρεσίες και το εμπόριο και λιγότερο τις παραγωγικές επενδύσεις. 

Ζητούμενο για εμάς είναι η προσέλκυση πρόσθετων βελγικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, 

ιδιαίτερα σε κλάδους όπου μπορούν να γίνουν συμπράξεις (όπως υψηλών τεχνολογιών, 

καινοτομίας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας κ.α.), αλλά και σε 

παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός και η 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επενδυτικά funds 

που υπάρχουν στο Βέλγιο, καθώς και οι επιχειρήσεις venture capital, ορισμένες από τις 

οποίες βλέπουν με κατ΄αρχήν ενδιαφέρον την ελληνική αγορά. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

μεγάλοι βελγικοί επιχειρηματικοί όμιλοι προσανατολίζουν σήμερα το ενδιαφέρον τους 

περισσότερο προς τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής 

Αμερικής. 

Το τρίπτυχο μικρών και στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών, συμμετοχών σε 

επιλεγμένες σημαντικές εμπορικές εκθέσεις στο Βέλγιο και οργάνωσης ημερίδων ή και 

ατομικών προγραμμάτων με σκοπό την δικτύωση ελληνικών με βελγικούς φορείς και 

επιχειρήσεις, είναι η καλύτερη στρατηγική για προσέγγιση της βελγικής αγοράς και 

ενδεχόμενη προσέλκυση βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι διακρατικές σχέσεις και 

επαφές, καίτοι φιλικές και χρήσιμες σε υψηλό επίπεδο (λ.χ. δια της στήριξης ελληνικών 

θέσεων στα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή όργανα), στο κομμάτι της περαιτέρω ανάπτυξης των 

διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων λίγα επιπλέον πράγματα μπορούν να 

προσφέρουν. Το διμερές συμβατικό πλαίσιο είναι αρκετά εκτεταμένο, ενώ παράλληλα το 

μεγαλύτερο μέρος των διμερών σχέσεων ρυθμίζεται με βάση το κοινοτικό κεκτημένο. 

Το Βέλγιο, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι αποτελεί πρώτης προτεραιότητας και 

ενδιαφέροντος αγορά – στόχο για τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, είναι ωστόσο μία 

σχετικά μικρή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δυνητικά προσοδοφόρος αγορά, καθώς το 

μέσο εισοδηματικό επίπεδο και η καταναλωτική δαπάνη βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, ενώ 

το βελγικό αγοραστικό κοινό, καίτοι έντονα προσανατολισμένο στην συμφέρουσα τιμή ως 

κριτήριο επιλογής, δείχνει έντονο και αυξανόμενο ενδιαφέρον και για την ποιότητα και την 

διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών, έναντι εκείνων του ανταγωνισμού. 
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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός.  

 

1. Ελληνικές Αρχές & ελληνικοί επιχειρηματικοί σύνδεσμοι 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles 

Tel. : +322-5455500-01, 5455570, Fax: +322-5455585 

E-mail: ambagre@skynet.be 

Πρέσβης: Ελευθερία Γαλαθιανάκη, Πληρεξούσια Υπουργός Α΄  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 

Tel. : +322-5455506-07, Fax: +322-5455508 

E-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  

Προϊστάμενος: Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  

 

 ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Président : M. Vassilis Akritidis, Partner, McGuireWoods LLP,  

Rue des Colonies 56 - box 3, 1000 Brussels 

Tel. : +32 2 629 42 53, 

Fax: +32 2 629 42 22,  

E-mail : vakritidis@mcguirewoods.com  

E-mail Δ.Σ. Επιμελητηρίου: info@ccbh.be  

 

 BUCEPHALOS – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ 

Président : M. Dimitrios Pechlivanidis, Link Immo, Rue J. Jordaens 2, 1000 Bruxelles, tel. : 

+322-6401010, fax : -+322-6401011, e-mail : dimitrios.pechlivanidis@bucephalos.org,  

dimitri@linkimmo.be.  

Secrétaire : M. Dimitrios Gallis, tel.: +326-7794901, fax : +326-7794909, e-mail : 

dimitrios.gallis@bucephalos.org. 

E-mail Δ.Σ. Ένωσης: comitee.be@bucephalos.org   

 

 HELLENIC FEDERATION OF ENTERPRISES (SEV) 

Brussels Office 

Ms. Irini Pari, Permanent Delegate 

Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Bruxelles 

Tel. : +322-2310053, fax : +322-2800891, e-mail : main@sevbxl.be 

 

 

mailto:ambagre@skynet.be
mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
mailto:vakritidis@mcguirewoods.com
mailto:info@ccbh.be
mailto:dimitrios.pechlivanidis@bucephalos.org
mailto:dimitri@linkimmo.be
mailto:dimitrios.gallis@bucephalos.org
mailto:comitee.be@bucephalos.org
mailto:main@sevbxl.be
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 UNION OF HELLENIC CHAMBERS OF COMMERCE 

Brussels Office 

Ms. Eirini Konstantinidou, Director of the Representative Office in Brussels 

Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 

Tel.: +322-5455530, fax : +322-5455545, e-mail : eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be 

 

 ARGO HELLENIC NETWORK IN BELGIUM 

Mr. Spyros Pappas, President of the Executive Committee 

Rue Stevin 49 / 51, 1000 Brussels 

Tel.: +322-2315704&5, fax: +322-7064829, e-mail: argo@argo-network.be    

 

2. Βελγικές Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

 

 FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - BELGIUM  

Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussels 

Tel. : +322-504 87 11 

Web site: http://www.flandersinvestmentandtrade.com/en  

Chief Executive Officer: Claire Tillekaerts 

Marnix Bierlin 

International Business Department 

Phone: +322-504 87 43 

E-mail: marnix.bierlin@fitagency.be  

Isabel De Beenhouwer 

Project Manager Europe 

Phone: +32 2 504 88 74 

Fax: +32 2 504 88 70 

E-mail: isabel.debeenhouwer@fitagency.be  

 

 WALLONIA EXPORT & INVESTMENT (AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX 

INVESTISSEMENTS ETRANGERS) 

Place Sainctelette, 2 

1080 Bruxelles 

Tél :  +32 2 421 82 11   

Fax : +32 2 421 87 87 

Web site : http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx    

E-mail: mail@awex.be  

Mme. Pascale Delcomminette, Administratrice Générale,  

tel.: +322-4218590, 4218310, 4218614  

fax: +322-4218342 

e-mail: p.delcomminette@awex.be   

 

mailto:eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be
mailto:argo@argo-network.be
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/en
mailto:marnix.bierlin@fitagency.be
mailto:isabel.debeenhouwer@fitagency.be
http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx
mailto:mail@awex.be
mailto:p.delcomminette@awex.be
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 BRUSSELS INVEST & EXPORT 
Avenue Louise 500/4 

1050 Brussels 

Tel : +32 (0)2 800 40 63 

Fax : +32 (0)2 800 40 01 

Web site: http://www.investinbrussels.com/en   

E-mail: info@brusselsinvestexport.be  

Mr. Guy Van Eyck, Project Manager & Inward Investment Coordinator for Northern, Central 

& Eastern Europe, tel.: +322-800 40 63     

 

 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι 

 

 FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL 

Rue Ravenstein 4 

B-1000 Bruxelles 

Tél. +32 2 515 08 11 

Fax +32 2 515 09 99 

Présidente : Michelle Sioen 

Tél.: +32 2 515 08 71 

Fax : +32 2 515 09 61 

E-mail : ivn@vbo-feb.be  

Administrateur Délégué : Pieter Timmermans 

Tél.: +32 2 515 08 42 

Fax: +32 2 515 09 25 

E-mail: cva@vbo-feb.be  

E-mail info@vbo-feb.be 

Web site: www.vbo-feb.be  

 

 CENTRE DE COMPETENCE EUROPE & INTERNATIONAL :  

Executive Manager : Olivier Joris, tel.: +322-5150834, fax : +322-5130494,  

e-mail : oj@vbo-feb.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investinbrussels.com/en
mailto:info@brusselsinvestexport.be
mailto:ivn@vbo-feb.be
mailto:cva@vbo-feb.be
mailto:info@vbo-feb.be
http://www.vbo-feb.be/
mailto:oj@vbo-feb.be
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BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS  

 

Avenue Louise 500 

1050 Brussels  

T +32 (0)2 648 50 02  

F +32 (0)2 640 93 28  

info@beci.be 

www.beci.be 

Mr. Thierry Willemarck, President 

Mr. Olivier WILLOCX, Administrateur Délégué 

Mr. Jean-Philippe Mergen, Director Export, Enterprise Europe Brussels, tel.: +322-2100177, 

fax: +322-6409328, e-mail: jpm@beci.be  

 

 VOKA KANTOOR BRUSSEL 

 

Koningsstraat 154-158 

1000 Brussel 

Tel. : +32 (0) 2 229 81 11 

Fax: +32 (0) 2 229 81 00 

info@voka.be 

Mr. Hans Maertens, CEO, e-mail: hans.maertens@voka.be    

 

 VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND 

  

Kantoor Antwerpen 

Markgravestraat 12  

2000 Antwerpen  

T +32 (0)3 232 22 19/20 

F +32 (0)3 233 64 42 

info.antwerpen@voka.be  

www.voka.be/antwerpen-waasland  

mailto:info@beci.be
http://www.beci.be/
mailto:jpm@beci.be
mailto:%20info@voka.be
mailto:hans.maertens@voka.be
mailto:info.antwerpen@voka.be
http://www.voka.be/
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Mr. Luc LUWEL, CEO, e-mail: luc.luwel@voka.be  

Ms. Jill Suetens, Manager International, tel.:, fax: , e-mail: jill.suetens@voka.be   

Antwerp-Waasland Chamber of Commerce and Industry 

Markgravestraat 12, B-2000 Antwerp - Belgium  

Tel. + 32 3 232 22 19 Fax + 32 3 233 64 42  

E-mail: jill.suetens@voka.be  

 

 VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN 

  

 

Kantoor Gent 

Lammerstraat 18 

9000 Gent 

T +32 9 266 14 40 

F +32 9 266 14 41 

info.ov@voka.be   

www.voka.be/oost-vlaanderen   

Mr. Geert Moerman, CEO, tel.: +32 9 266 14 44, e-mail: geert.moerman@voka.be  

Mr. Stefan Derluyn, Manager International Entrepreneurship, tel.: +329-2661446, e-mail: 

stefan.derluyn@voka.be  

 

4. Τράπεζες 

Banque Nationale de Belgique 
Boulevard de Berlaimont 14  

Bruxelles - BE 1000  

Belgium  

Tel. : +32 2 221 21 11, e-mail : info@nbb.be, URL: http://www.nbb.be  

BNP Paribas Fortis 

Montagne du Parc, 3  

1000 Bruxelles  

phone : +32-2-762 20 00, fax : +32-2-565 42 22, URL :https://www.bnpparibasfortis.be  

 

 

mailto:luc.luwel@voka.be
mailto:jill.suetens@voka.be
mailto:voornaam.naam@voka.be
mailto:info.ov@voka.be
http://www.kvkov.voka.be/
mailto:geert.moerman@voka.be
mailto:stefan.derluyn@voka.be
mailto:info@nbb.be
http://www.nbb.be/
http://www.europebanks.info/bankinfo.php?id=823
https://www.bnpparibasfortis.be/
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BELFIUS 

Boulevard Pachéco 44  

Bruxelles - BE 1000  

Belgium  

Tel.: +32 2 222 11 11 

URL: http://www.belfius.be/ 

ING Belgique SA 

Avenue Marnix 24  

Bruxelles - BE 1000  

Belgium  

Tel.: +322 547 21 11, fax: +322 547 38 44, e-mail: info@ing.be, Agence Bruxelles - Sablon: 

Rue de la Régence 20, 1000 Bruxelles, tel. : +322-5005940, fax : +322-5005948, e-mail : 

bru.sablon-zavel@ing.be   

URL: http://www.ing.be/ 

KBC Bank NV 

Avenue du Port 2  

Bruxelles - BE 1080  

Belgium, Tel. + 32 (0)2 429 40 51, e-mail : investor.relations@kbc.com  

URL: https://www.kbc.be/ 

Société Générale 

Private Banking, Rue des Colonies 11  

Bruxelles - BE 1000  

Belgium, Tel. : +322-5110206,  

URL: http://www.societegenerale.com/  

Deutsche Bank S.A. 

Avenue Marnixlaan 17  

Bruxelles - BE 1000  

Belgium, Tel.: +322-551 6511, fax: +322-551 6666  

URL: https://www.db.com/belgium/  

Beobank NV/SA (CMNE Belgium) 

Generaal Jacqueslaan 263 /G  

1050 Ixelles 

URL: https://www.beobank.be  

 

 

http://www.belfius.be/
http://www.europebanks.info/bankinfo.php?id=905
mailto:info@ing.be
mailto:bru.sablon-zavel@ing.be
http://www.ing.be/
http://www.europebanks.info/bankinfo.php?id=906
mailto:investor.relations@kbc.com
https://www.kbc.be/
http://www.europebanks.info/bankinfo.php?id=872
http://www.societegenerale.com/
http://www.europebanks.info/bankinfo.php?id=852
https://www.db.com/belgium/
https://www.beobank.be/fr/A-propos-de-Beobank/Sommaire.aspx
https://www.beobank.be/
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GROUPE CRELAN 

Boulevard Sylvain Dupuis 251 

1070 Bruxelles 

Tel.: +322-5587111, Fax: +322-5587633 

URL: http:/www.crelan.be,  E-mail: info@crelan.be  

 

 

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

Brussels Expo 

Brussels Exhibition Centre npo  

Place de Belgique 1  

BE – 1020 Brussels  

T +32 2 474 82 63  

F +32 2 474 83 90 

URL : http://www.brussels-expo.com, e-mail: sales@brussels-expo.com    

 

http://www.crelan.be/
mailto:info@crelan.be
http://www.brussels-expo.com/
mailto:sales@brussels-expo.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 

 
Les principaux groupe médias en Belgique francophone 

La partie francophone du pays ne représente pas un énorme marché. La plupart de ces groupes 

médias sont souvent actifs dans différents... médias! 

Vous rêvez de rejoindre l'un de ces groupes pour y faire carrière? Nous vous présentons les 

principaux groupes actifs du côté francophone et les groupes flamands qui éditent des 

parutions en français. 

  

Groupe Rossel 

Le groupe de presse situé à la rue royale est présent sur plusieurs marchés: presse quotidienne, 

presse hebdomadaire, Internet, télévision, radio, régies publicitaires.  

Les "titres" Rossel? 

• Le Soir, La voix du Nord, La Meuse, La Nouvelle Gazette, L'Echo, De Tijd, Metro... 

• Vlan, Soir Magazine... 

• lesoir.be, sudpresse.be, lecho.be, detijd.be, freemetro.be, vlan.be, references.be, cinenews.be, 

netevents.be... 

• TVi, C9 (région lilloise), Bel-RTL, Contact... 

Administrateur délégué: Bernard Marchant 

Groupe Sud Presse 

Presse quotidienne: La Capitale, Nord Eclair, La Nouvelle Gazette, La Province 

Site web: sudpresse.be 

Administrateur délégué: Bernard Marchant  

Goupe IPM (Informations et Productions Multimedia) 

Le groupe de presse dirigé par les frères Le Hodey est également actif dans divers secteurs. 
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Presse quotidienne: La Dernière Heure - Les Sports, La Libre Belgique/La Gazette de Liège. 

Presse hebdo: La Tribune de Bruxelles 

Radio: Twizz 

Sites web: dh.be, lalibre.be, immoscan.be, jobstoday.be 

Régie: RGP 

Administrateur délégué: François Le Hodey.  

Agence Belga 

Agence de presse: communiqués de presse, vidéos, photos... 

Directeur Général: Egbert Hans  

Sanoma Magazines Belgium 

Presse périodique: Femmes d'aujourd'hui, Flair, Gaël, Moustique... 

CEO: Aimé Van Hecke  

Roularta Media Group 

Presse périodique: Trends/Tendances, Le Vif-L'Express, SportFoot Magazine... 

Sites web: levif.be, trends.be. 

Directeur Général: Rik De Nolf  

Groupe Mediafin 

Presse quotidienne: L'Echo, De Tijd 

Sites web: detijd.be,lecho.be 

Directeur général: Dirk Velghe  

Groupe ProduPress 

Presse périodique: Tu bâtis, je rénove, (Le) Moniteur automobile, Deco Idées. 

Sites web: moniteurautomobile.be, immoweb.be. 
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Direction générale: Christophe et Tanguy Rousseaux  

Groupe RTBF 

Télévision: La Une, La Deux, La Trois 

Radio: La Première, Classic 21, Pure FM, Vivacité, Musiq3 

Site web: rtbf.be 

Administrateur délégué: Jean-Paul Philippot 

Groupe RTL Belgium 

Télévision: Club RTL, Plug RTL, RTL TVI 

Radio: Bel-RTL, Contact 

Site: rtl.be, rtl 

Régie: IP New Media, IP Plurimedia 

Administrateur délégué: Philippe Delusinne.  

Proximus 11 

Télévision: Bouquets football. 

CEO: Jean-Charles De Keyser 

BE TV 

Télévision: bouquet numérique (Be Premium, Be Bouquets, Be Options) 

Régie: RMB 

Directeur Général: Frédéric Vanderschoor  

Belgium Télévision 

Télévision: AB3, AB4 

Régie: AB Regie 

Directeur Général: Rolland Berda 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 
Liste des radios en Belgique 
 

• 1 Les radios francophones 
o 1.1 Les radios de la RTBF 
o 1.2 Réseaux communautaires 

 1.2.1 Les radios de Radio H 
 1.2.2 Les radios du groupe NRJ 

o 1.3 Réseaux urbains 
o 1.4 Autres radios privées 
o 1.5 Les réseaux provinciaux 
o 1.6 Les radios locales et associatives 
o 1.7 Les webradios 
o 1.8 Les radios disparues 

• 2 Les radios néerlandophones 
o 2.1 Les radios de la VRT 
o 2.2 Les radios nationales privées 
o 2.3 Les radios provinciales 
o 2.4 Les radios locales 
o 2.5 Les radios disparues 

• 3 Les Radios germanophones 
• 4 Annexes 

o 4.1 Article connexe 
o 4.2 Liens externes 

Les radios francophones 
 
Les radios de la RTBF 

• La Première 
• VivaCité : depuis 2004 ; Fréquence Wallonie de 1994 à 2004 
• Musiq'3 : depuis 2004 ; avant Musique 3; Troisième Programme depuis 1961 
• Classic 21 : depuis 2004 ; Radio 21 de 1983 à 2004 
• Pure FM : depuis 2004 
• RTBF International : depuis 2004 
 



 2

 
Réseaux communautaires 

Les radios de Radio H 

• C1 : Bel-RTL 
• C2 : Radio Contact 

 

Les radios du groupe NRJ 

• C3 : Nostalgie 
• C4 : NRJ Belgique 

 
Réseaux urbains 

• U1 : Fun Radio 
• U2 : DH Radio, anciennement "Twizz"(Groupe IPM) 
 
Autres radios privées 

• RCF (Réseau de radios locales à Bruxelles, Bastogne, Liège, Namur et en Brabant 
wallon) 

 
Les réseaux provinciaux 

• Antipode (Province du Brabant-Wallon) 
• Maximum FM (Province Liège) 
• Must FM (Province de Luxembourg et province de Namur) 
• Sud Radio (Province du Hainaut) 
 
Les radios locales et associatives 

• Région de Bruxelles-Capitale 
• Radio Air Libre (depuis 1980) 
• Radio Alma 
• Radio Campus 
• Radio Judaïca 
• Radio K.I.F. 
• Radio Panik, (depuis 1983) 
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• Vibration 
• Jet FM (Belgique) 

• Province du Brabant wallon 
• Passion Fm (106.5 FM Région Orp-le-Grand - www.radiopassion.fm) 
• Scoop Mosaïque 
• Canal 44 
• LN FM (radio des étudiants de Louvain-la-Neuve) 
• Radio FMK 
• Radio Stéphanie 
• Radio Terre Franche 
• Ultrason 
• UP Radio 

• Province de Hainaut 
• Charleking 
• Électro FM (Net FM) 
• Flash FM 
• J600 
• Le Centre FM 
• Libellule FM, (Comines, depuis 1979) 
• Loisirs 81 
• Mélodie FM 
• Ma Radio 
• Mixx FM 
• Pacifique FM 
• Phare FM Mons (Mons) 
• Radio Beloeil 
• Radio Bonheur 
• Radio Nautic 
• Radio Pasa 
• RQC 95 FM - Radio Qui Chifel (Mouscron) 
• Radio Salamandre 
• Radio Tcheuw Beuzie (TBFM) 
• Ramdam Musique - 105.6fm (Charleroi) 
• RMI, disparue le 30 août 2010 au profit de Buzz Radio sur le 94.3 FM (Jumet) 
• Smile fm, 87.7 (Trazegnies) 
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• Vivante FM 
• YOUFM (Mons) 
• Pacific FM, (Tournai) 

• Province de Liège 
• 48FM (depuis 1982) 
• Al Manar/Al Markaziya 
• AFM, Amay Fréquence Musique 
• Équinoxe FM 
• Est FM 
• Hit Alia 
• Panach FM 
• BMFM Basse Meuse FM 
• Radio Fize Bonheur 
• Radio Ourthe Amblève (Sprimont) 
• Radio Plus 
• Radio Prima 
• Radio Test 
• Radio Val Citi Net 
• RCH Basse Meuse 
• Station Plein Sud 
• Warm FM 

• Province de Namur 
• Action (bientôt) 
• Fréquence Plus (Andenne) 
• N4 
• Radio Chevauchoir 105.5 FM 
• Équinoxe FM 
• Hit Radio (Namur) 
• Radio Quartz 
• Radio Rièzes et Sart 
• Radio Snoupy 
• Radio universitaire namuroise, (RUN), depuis 1993) 
• Vital FM devenue Hit Radio Namur 
• Radio Studio One (Namur) 
• Must FM 
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• Province de Luxembourg 
• 7FM 
• Conekt FM (Net FM) (bientôt) 
• Métropole radio (Virton) 
• Radio Sud, (Beau Canton, depuis 1982) 
• Studio S 
• Must FM 

 
Les webradios 

• Don Quichotte (radio libre depuis 2009) 
• Déci-Bel 
• Hit Plus La Radio 
• Radio Compile 
 
Les radios disparues 

• Radio Mosaïque (Momalle) 
• Zone 80 (Liège) 
• Radio Gaieté (Hesbaye) 
• Radio Euromédia (Esneux) 
• FooRire FM, (Bruxelles) 
• Mint (Groupe RTL (Belgique) - Radio H) 
• Radio Sud-Est (Etterbeek) 
• Radio Centre Jodoigne (devenue PASSION FM) 
• Radio 21 devenue par scission Classic 21 et Pure Fm (RTBF) 
• Radiolène 
• Bruxelles Capitale 99.33 fm (RTBF) née le 01/09/1991 sur une fréquence qui 

appartenait à Radio Une (RTBF), "élargissement" du décrochage initial de 6 h 30 à 19 
heures, qui avait sa place auparavant pour les Bruxellois de 6 h 30-9 heures sur RADIO 
21. (http://archives.lesoir.be/bruxelles-capitale-sur-99-3-fm-la-radio-va-bruxeller_t-
19910831-Z04CLX.html). Disparue en 2004 lors du Plan Magellan par sa fusion avec 
Fréquence Wallonie pour devenir Vivacité. 

• Radio Cité (RTBF) disparue en 1986 
• Radio Une (RTBF) devenue la Première 
• Radio Deux (RTBF) devenue le 24 octobre 1994 Fréquence Wallonie. 
• Radio Trois (RTBF) devenue Musique 3 puis musiq3 
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• Fréquence Wallonie née le 24 octobre 1994 en remplacement de Radio Deux. (RTBF) 
Remplacée elle-même en 2004 par Vivacité. 

  

 

Les radios néerlandophones 
 
Les radios de la VRT 

• Radio 1 : depuis 2001 ; NIR de 1930 à 1960; BRT 1 de 1960 à 2001 
• Radio 2 : depuis 
• Klara : depuis 2000 ; Radio 3 de 1961 à 2000 

• Klara Continuo 
• Studio Brussel : depuis 1983 
• MNM : depuis 2009 ; Donna de 2001 à 2009 ; Radio Donna de 1992 à 2001 

• MNM Hits 
• Radio Vlaanderen Internationaal (RVi) : de 1934 à 2011 
• Nieuws+ 

 
Les radios nationales privées 

• Club FM : depuis 2008 
• Crooze FM : depuis 2004 
• Joe FM : depuis 2009 ; 4FM de 2001 à 2009 
• Nostalgie : depuis 2008 
• Q-music : depuis 2001 
• Topradio : depuis 2003 

 
Les radios provinciales 

• Crazy FM ( Province de Flandre Occidentale ) 
• Hit FM 
• MFM 
• Mix FM 
• Radio Domino 
• RGR FM 
• Trendy FM ( Province du Limbourg ) 
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Les radios locales 

• Région de Bruxelles-Capitale 
• FM Brussel 
• Gold FM 
• Radio Spes 
• Jet FM 

• Province d'Anvers 
• B.R.O. 
• Capitol Gold 
• Fantasy Classic Gold 
• Geel FM 
• Hoogstraatse radio 
• Lokaal FM 
• O Radio 
• Radio Apollo 
• Radio Centraal 
• Radio Christina 
• Radio Dimension 
• Radio Double You 
• Radio Eagle 
• Radio Frekwent 
• Radio Gompel 
• Radio K.R.T. 
• Radio Lichtaart 
• Radio Liefkenshoek 
• Radio Meer Goud 
• Radio Paloma 
• Radio Park 
• Radio Randstad 
• Radio Reflex 
• Radio Remember 
• Radio Stad 
• Radio T.O.S. 
• Radio Valencia 
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• Radio Yora 
• Radio Zin FM 
• Radio Zoe 
• Randstad Classics 
• Suc6FM 
• Thals FM 
• VZW Antwerpse Havenradio 
• VZW H Radio 

• Province de Brabant flamand 
• A.V.O. 
• Asse 106.4 
• City Gold 
• Komilfoo 107.9 
• Pajottenland 105.9 
• Radio Diest 
• Radio FMK 
• Radio Komilfoo 
• Radio Scorpio 
• Radio Tamara 
• Radio Ten 
• Radio Tienen 
• Radio Venus 
• Radio Victoria 
• RGR2 
• Rob FM 
• Spits FM 
• Stadsradio Halle 
• Tempo FM 
• VZW Happy 
• VZW Pajotse Regio Info 

• Province de Flandre-Occidentale 
• AXI Radio 
• Extra Gold 
• FM Gold 
• FM Kust 
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• Hoppestad FM 
• Mega FM 
• Molenland FM 
• Oostkamp FM 
• Radio 't Vissertje 
• Radio Alive 
• Radio Alpine 
• Radio Amerika 
• Radio Bingo 
• Radio Europe 
• Radio Exclusief 
• Radio Extra Gold 
• Radio Frontaal 
• Radio Gaveromroep 
• Radio Iro 
• Radio Mango 
• Radio Media 
• Radio Pallieter 
• Radio Paradijs 
• Radio Torhout 
• Stadsradio Waregem 
• VBRO 
• VBRO Plus 

• Province de Flandre-Orientale 
• Goldies Radio 
• Radio Aktief 
• Radio Basic Gold 
• Radio Beiaard 
• Radio Beverland 
• Radio Brouwer 
• Radio Canteclaer 
• Radio Del Sol 
• Radio Delmare 
• Radio Galaxy 
• Radio Hofstade 
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• Radio Impakt 
• Radio Internationaal 
• Radio Land Van Waas 
• Radio M.I.G. 
• Radio Meetjesland 
• Radio P.R.O.S. 
• Radio Roeland 
• Radio Star 
• Radio Tequila 
• Radio TRL 
• Radio URGent 
• Radio V.R.S. 
• Radio Veronieka 
• Spitsradio 
• T.N.T. 
• VBRO Aalter 
• VZW 77 
• VZW Club FM 
• VZW Nieuwsradio Gent FM 
• Z.R.O. Mietje Stroel 
• ZEN FM 

• Province de Limbourg 
• C.R.M. 
• City Music 
• FM 106 
• FM Goud 
• L.R.M. 
• Radio Animo 
• Radio Ariane 
• Radio Beach 
• Radio Benelu 
• Radio Blitz 
• Radio Formule 1 
• Radio G.R.K. 
• Radio Ham 
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• Radio Holiday 
• Radio Internazionale 
• Radio Katanga 
• Radio Lorali 
• Radio Maasvallei 
• Radio Pantera 
• Radio Royaal 
• Radio Sport 
• Radio V.R.W. 
• V.R.D. 
• VZW Helemaal Hasselt 

 
Les radios disparues 

• 4FM : de 2001 à 2009 ; devenu Joe FM 
• Antwerpen 1 : de 2004 à 2008 
• Radio Contact Vlaanderen (Radio Contact) : de 1980 à 2008 
• Crazy FM 
• EXQI FM : de 2009 à 2011 ; Be One de 2004 à 2009 
• Donna : de 1992 à 2009 
• Radio Liberté 
• Jet FM 

 

Les Radios germanophones 

(incomplète) 

• BRF 
• BRF1 
• BRF2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 
Liste des chaînes de télévision en Belgique 

• 1 Chaînes de télévision nationales 
o 1.1 Chaînes de télévision de la Communauté française de Belgique 
o 1.2 Chaînes de télévision de la Communauté flamande de Belgique 
o 1.3 Chaîne de télévision de la Communauté germanophone de Belgique 

• 2 Chaînes de télévision locales 
o 2.1 Chaînes de télévision communautaires de la Communauté française de 

Belgique 
o 2.2 Chaînes de télévision communautaires de la Communauté flamande de 

Belgique 
• 3 Voir aussi 

o 3.1 Articles connexes 

 

Chaînes de télévision nationales  
 
Chaînes de télévision de la Communauté française de Belgique 
 

Nom 
complet Groupe audiovisuel Statut 

La Une Radio-Télévision belge de la Communauté 
française (RTBF) 

Généraliste 
nationale publique 

La Deux Radio-Télévision belge de la Communauté 
française (RTBF 

Généraliste 
nationale publique 

La Trois Radio-Télévision belge de la Communauté 
française (RTBF 

Généraliste 
nationale publique 

ARTE 
Belgique 

ARTE France et Radio-Télévision belge de la 
Communauté française (RTBF) 

Thématique 
nationale publique 



 2

RTL-TVI RTL Group (TVi s.a.) Généraliste 
nationale privée 

Club RTL RTL Group (TVi s.a.) Généraliste 
nationale privée 

Plug RTL RTL Group (TVi s.a.) Généraliste 
nationale privée 

AB3 AB Groupe et Groupe TF1 Généraliste 
nationale privée 

AB4 AB Groupe et Groupe TF1 Généraliste 
nationale privée 

Canal Z Roularta Media Group Thématique 
nationale privée 

Star TV Newscom Thématique 
nationale privée 

Be 1 BeTV Généraliste 
nationale privée 

Be Ciné BeTV Thématique 
nationale privée 

Be Séries 
BeTV 

Thématique 
nationale privée 

Be Sport 1 
BeTV 

Thématique 
nationale privée 

Be Sport 2 
BeTV 

Thématique 
nationale privée 
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Be Sport 3 
BeTV 

Thématique 
nationale privée 

Belgacom 11 Belgacom TV Thématique 
nationale privée 

Sport 10 Alfacam Thématique 
nationale privée 

Liberty TV Liberty TV S.A. Thématique 
nationale privée 

Nick Jr MTV Networks Belgium Thématique 
nationale privée 

Disney 
Channel The Walt Disney Company Thématique 

nationale privée 

 
Chaînes de télévision de la Communauté flamande de Belgique 
 

Nom complet Groupe audiovisuel Statut 

Één Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep (VRT) Généraliste nationale publique 

Ketnet 
Vlaamse Radio 

Généraliste nationale publique 

Canvas 
Vlaamse Radio 

Généraliste nationale publique 

Op 12 
Vlaamse Radio 

Généraliste nationale publique 

Sporza 
Vlaamse Radio 

Thématique nationale publique 
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BVN 

Nederlandse Publieke 
Omroep (NPO), 
Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep (VRT) 
en Radio Nederland 
Wereldomroep (RNW) 

Généraliste internationale publique 

VTM Medialaan Généraliste nationale privée 

vtmKzoom 
Medialaan 

Thématique nationale privée 

2BE 
Medialaan 

Généraliste nationale privée 

Q-music TV 
Medialaan 

Thématique nationale privée 

JIM 
Medialaan 

Généraliste nationale privée 

Vitaya 
Medialaan 

Généraliste nationale privée 

Anne 
Medialaan 

Généraliste nationale privée 

Vier ProSiebenSat.1 Media Généraliste nationale privée 

Vijf ProSiebenSat.1 Media Généraliste nationale privée 

Life!TV  Généraliste nationale privée 

EXQI Plus Alfacam Généraliste nationale privée 

Culture 7 
Alfacam 

Généraliste nationale privée 

EXQI sport 
Alfacam 

Thématique nationale privée 
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Prime Telenet Généraliste nationale privée 

Sporting 
Telenet Telenet Thématique nationale privée 

Kanaal Z Roularta Media Group Thématique nationale privée 

TMF 
Vlaanderen MTV Networks Benelux Thématique nationale privée 

ActuaTV  Thématique nationale privée 

Discovery 
Channel Discovery Networks Benelux Thématique nationale privée 

Stories  Thématique nationale privée 

Belgacom 11 Belgacom Thématique nationale privée 

Belgacom 5 Belgacom Thématique nationale privée 

Studio 100 TV Studio 100 Thématique nationale privée 

Njam! Studio 100 Thématique nationale privée 

NicheTV NTV Thématique nationale privée 

Acht Concentra media Thématique nationale privée 

Gunktv tvgas Thématique nationale privée 

Disney Channel The Walt Disney Company Thém. internationale privée  
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MTV 
Vlaanderen MTV Networks Benelux Thématique nationale privée 

Nickelodeon MTV Networks Benelux Thématique nationale privée 

Nick Jr. MTV Networks Benelux Thématique internationale (Pays-
Bas/Flandre) privée 

TMF 
Vlaanderen MTV Networks Benelux Thématique nationale privée 

TMF Dance MTV Networks Benelux Thématique internationale (Pays-
Bas/Flandre) privée 

Eurosport Groupe TF1 Thématique internationale (Pays-
Bas/Flandre) privée 

Liberty TV Liberty Channels Thématique internationale (Pays-
Bas/Flandre) privée 

TV Oranje TV Oranje Thématique internationale (Pays-
Bas/Flandre) privée 

 
Chaîne de télévision de la Communauté germanophone de Belgique 

Nom complet Groupe audiovisuel Statut 

BRF TV Groupe BRF Généraliste nationale Publique
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Chaînes de télévision locales 
Chaînes de télévision communautaires de la Communauté française de Belgique 
  

Nom 
complet 

Groupe 
audiovisuel Statut Localisation 

ACTV 
(Antenne 
Centre 
Télévision) 

 Locale 

Province de Hainaut : arrondissements 
de Soignies (communes de La Louvière, Braine-le-
Comte, Soignies et Écaussinnes), de Thuin (communes 
de Binche,Morlanwelz, Anderlues et Estinnes) et 
de Charleroi (commune de Manage) 

Canal C  Locale Province de Namur : arrondissements de Namur (sauf 
Gembloux) et de Philippeville 

Canal 
Zoom  Locale 

Province de Namur : arrondissements 
de Namur : Gembloux. Et province du Brabant 
wallon : Chastre, Villers-la-Ville, Walhain (sauf Nil-Saint-
Vincent) et Perwez 

MA Télé  Locale Province de Namur : arrondissement de Dinant 

Notélé  Locale Province de Hainaut : arrondissement de Tournai, d’Ath et 
de Soignies (communes de Lessines, Silly et Enghien) 

RTC Télé-
Liège  Locale Province de Liège : arrondissements de Liège, de Huy et 

de Waremme 

Télé 
Bruxelles  Locale Région de Bruxelles-Capitale 

Télé MB  Locale Province de Hainaut : arrondissement de arrondissement 
administratif de Mons 

Télésambre  Locale 
Province de Hainaut : arrondissements 
de Charleroi (sauf Manage) et 
de Thuin (sauf Binche, Morlanwelz, Anderlues et Estinnes)
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Télévesdre  Locale Province de Liège : arrondissement 
de Verviers (sauf cantons d’Eupen et de Saint-Vith) 

TVCOM  Locale 
Province du Brabant wallon (sauf Villers-la-
Ville, Chastre, Walhain (excepté Nil-Saint-Vincent) 
et Perwez) 

TV Lux TV Lux 
ASBL Locale Province de Luxembourg 

 
Chaînes de télévision communautaires de la Communauté flamande de Belgique 

Nom 
complet 

Groupe 
audiovisuel Statut Localisation 

ATV  Locale Province d’Anvers : arrondissement d’Anvers 

AVS  Locale Province de Flandre-Orientale : arrondissements 
d’Eeklo, de Gand et d'Audenarde 

Focus-TV  Locale Province de Flandre-Occidentale : arrondissements 
de Bruges, d'Ostende, de Furnes et de Dixmude 

Ring-TV  Locale Province du Brabant flamand : arrondissement de Hal-
Vilvorde 

ROB TV  Locale Province du Brabant flamand : arrondissement 
de Louvain 

RTV  Locale Province d’Anvers : arrondissement de Malines et 
de Turnhout 

TV 
Brussel  Locale Région de Bruxelles-Capitale 
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TVL  Locale Province de Limbourg 

TV Oost  Locale Province de Flandre-Orientale : arrondissements 
de Saint-Nicolas, de Termonde et d'Alost 

WTV  Locale Province de Flandre-Occidentale : arrondissements 
de Courtrai, d'Ypres, de Roulers et de Tielt 
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brussels@mfa.gr  

 
      ΕΤΟΣ 2016 (β’ εξάµηνο) 

Α/Α Όνοµα Έκθεσης Κλάδο που 
Αφορά 

Ηµ/νια 
∆ιεξαγωγής ∆ικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια Αρ. 

Εκθετών 
Αρ. 

Ελλήνων 
Εκθετών 

Αρ. 
Επισκεπτών 

1 
Infosecurity & Storage 
Expo 

 
TRADE SHOW FOR IT 
MANAGERS & 
PROFESSIONALS 
 
PROFESSIONAL 

Information 
Technology 

15-
16/6/2016 

Brussels 
Expo, Hall 
3 

http://www.infosecurity.be  
ORGANISER 

VNU EXHIBITIONS EUROPE 
Jaarbeursplein   
3521 AL Utrecht  
Tel.: +00 31 30 - 295 2700  
Fax: +00 31 30 - 295 2701  
Postbus 8500  
3503 RM Utrecht 

info@jaarbeurs.nl  

   

2 
34th GEEW 
GASTROENTEROLOGY 
AND 
ENDOTHERAPY: 33rd  
EUROPEAN 
WORKSHOP  
 
PROFESSIONAL 

Medical & 
Pharmaceutical 

20-
22/6/2016 

Brussels 
Expo, Hall 
10, 
Auditorium 
2000 

http://www.live-endoscopy.com  
ORGANISER 

Hôpital Erasme - ULB 
Cliniques universitaires de Bruxelles 
Route de Lennik 808 
1070 Bruxelles 

jacques.deviere@erasme.ulb.ac.be  

   

3 
CONWAY 
Over 100 suppliers offer 
a complete assortment of 
convenience products 
 
PROFESSIONAL 
 

Food & 
Gastronomy 

11-
12/9/2016 

Brussels 
Expo, Hall 
1 

http://www.conway.be  
ORGANISER 

CONWAY-The Convenience Company België SA 
Laagstraat, 63 
9140 TEMSE 
T : +32.3.710.03.11 
F : +32.3.710.03.12 
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4 
All4Home 
All4Home is the trade 
show for decoration, 
flowers, gifts and lifestyle 
in Belgium. 
 
PROFESSIONAL 

Decoration, 
interior & 
fashion 

18-
21/9/2016 

Brussels 
Expo, Hall 
11 

http://www.all4home-fair.be  
ORGANISER 
CLAEVER ASSOCIATES 
Weertstraat 66 
2880   BORNEM 
Telefoon : +323 296 59 17 
Fax :          +323 296 59 18 
info@claever.be  

   

5 
EMPACK 2016 / 
Logistics & Distribution 
Packaging Technology, 
logistics & distribution 
system exhibition 
 
PROFESSIONAL 

Packaging, 
logistics & 
distribution 

systems 

21-
22/9/2016 

Brussels 
Expo, Halls 
6, 7, 9 

http://www.easyfairs.com/fr/events_216/
empack-brussels-

2016_84385/belgium_84386/, 
http://www.easyfairs.com/fr/events_216/

prologistics-brussels-
2016_66403/logistics-distribution-

2016_66404/ 

 

ORGANISER 

EASYFAIRS S.A.  
Jan Van Rijswijcklaan 191 
BE-2020 ANTWERPEN 
T +32.3.280.53.00  
F +32.3.280.53.53 

antwerp@easyfairs.com  

   

6 
Art3f Bruxelles 
1er Salon International 
d’art contemporain 
 
PUBLIC 

Art 
contemporain 

22-
25/9/2016 

 

Brussels 
Expo, Hall 
4 

http://www.art3f.fr 

ORGANISER 
Art3f 
Tel.: +33 3 89590240 
info@art3f.com  

   

7 
71ième Congrès de 
l'Ordre des Experts 
Comptables 

 
CONGRES 
PROFESSIONNEL 

 

Experts 
Comptables 

28-
30/9/2016 

 

Brussels 
Expo, Halls 
5, 6, 7, 9 

https://congres.experts-comptables.com 
ORGANISER 

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 

19 rue Cognacq Jay 
75007 Paris 
Tél. +33 (0)1 44 15 60 00 
Fax. +33 (0)1 44 15 90 05 

communication@cs.experts-comptables.org   
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8 
SECOND HOME 
INTERNATIONAL 

Belgian (second) home 
investment show. 

PUBLIC 

Real estate 
1-3/10/2016, 
Brussels 
Expo, Hall 
3 

 

www.secondhome-expo.be  
ORGANISER 

FAIRS CONSULT bvba  
Maaltekouter, 1 
BE-9051 GHENT 
T : +32.9.241.99.97 
F : +32.9.270.32.56 

info@fairsconsult.be  

An van Houte  
Exhibition Manager Belgium  
a.vanhoute@fairsconsult.com 

   

9 
DENTEX 

Dental medical services 
& technology 

 
PROFESSIONAL 

 

Medical 
services 6-8/10/2016 

Brussels 
Expo, Halls 
7, 11 

http://www.dentex.be 
ORGANISER 

DENTEX (ARTEXIS / EASYFAIRS) 

Catherine Bernaerts 
T.: +32 (0)9 241 94 46 
info@dentex.be 

   

10 
ESTETIKA 

Trade fair for cosmetics, 
body care, chiropody and 
nailcare 

 
PROFESSIONAL 

Health & care 
8-
10/10/2016, 
Brussels 

 

http://www.estetika.be  
ORGANISER 

Professional association BESKO npo 
Réalisation : IJV-IFAS npo 
Familie van Rysselberghedreef 2 bus 6 
9000 GHENT 
BELGIUM 
T : +32.9.241.55.01 
F : +32.9.241.55.11 
Contact: Carine Dierick 

info@estetika.be 
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11 
SALON DE 
L'ALIMENTATION - 
FOOD & FEEL GOOD 

PUBLIC 

Food & 
gastronomy - 

Leisure - 
Events - 

Children & 
family 

15-
23/10/2016, 
Brussels 
Expo, Halls 
4, 5, 8 

 

http://salonalimentation.be 
ORGANISER 

FISA SA-NV 
Lenniksebaan-Route de Lennik 451  
BE-1070 BRUSSELS 
T +32.2.663.14.05 
F +32.2.663.14.16 

salonalimentation@fisa.be 

   

12 
PHARMANOLOGY 

17th Exposition for the 
Pharmaceutical 
Industry& Pharmacists 

 
PROFESSIONAL 

Health & care - 
Medical & 

Pharmaceutical 
21-
23/10/2016, 
Brussels 
Expo, Hall 
1 

 

http://www.salonfarma.be 
ORGANISER 

Farma asbl  
Sécrétariat Général  

Lange Leemstraat 187  
B-2018 Antwerpen  
T : +32.57.46.64.46  
info@salonfarma.be 

   

13 
FASHION OUTLET 

LE SALON DE 

VETEMENT OUTLET 

 

PUBLIC 

Decoration, 
interior & 
fashion 

16/10/2016, 
Brussels 
Expo, Hall 
3 

http://www.kledingbeurs.be  
ORGANISER 

We.Wi.-Creations 
Beringenbaan 76 
3290 SCHAFFEN 
T : +32.496.36.15.51 
F : +32.13.32.76.17 

wim@kledingbeurs.be 

   

14 
MOBICAR 
International fair for 
Caravan and Motorhome 

PUBLIC 

Vehicles - Trips 
& holidays 20-

25/10/2016, 
Brussels 
Expo, Halls 
6, 7, 9, 11 

 

www.mobicar.be  
ORGANISER 
BCCMA  
Rue du Collège Saint-Michel 11 
BE-1150 Brussels  
T +32.2.773.50.23 
F +32.2.732.03.41 

ga@bccma.be 
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15 
MEGAVINO 2016 
The largest 'wine' fair of 
the Benelux 
 
PROFESSIONAL / 
PUBLIC 

Wine, food & 
gastronomy 21-

24/10/2015, 
Brussels 
Expo 

 

www.megavino.be 
ORGANISER 
Conceptum Exhibitions 
Brusselsesteenweg 539 
3090 Overijse 
Karolien Huylebroek 
Project manager 
Tel.: +32 2 808 41 63 
khuylebroek@conceptum.eu 

   

16 
FURNITURE FAIR 
BRUSSELS 2016 
Furniture fair for 
professional visitors 
 
PROFESSIONAL 

Business & 
Industry - 

Decoration, 
interior & 
fashion 

6-9/11/2016, 
Brussels 
Expo, Halls 
3, 4, 5, 6, 8, 
9, Patio 

 

www.meubelbeurs.be 
ORGANISER 
BRUSSELS INTERNATIONAL FURNITURE FAIR 
npo 
Allée Hof ter Vleest, 5 – Bus 7 
BE-1070 BRUSSELS 
T : +32.2.558.97.20 
F : +32.2.558.97.30 

adm@meubelbeurs.be 

   

17 
AIDEX 2016 
The global Humanitarian 
Aid Event 
 
PROFESSIONAL 

Health & care 
16-
17/11/2016, 
Brussels 
Expo, Hall 
11 

 

www.aid-expo.com 
ORGANISER 
Angus Montgomery Ltd. 
9 Manchester Square 
London W1U 3PL 
UK 
T: +44 (0)207 886 3036 
M: +44 (0)7983 132 950   

nicholas.rutherford@montex.co.uk 

   

18 
INNOVA 2016 
The World Exhibition on 
inventions, research & 
new technologies 
 
PUBLIC 

Research & 
innovation 17-

19/11/2016, 
Brussels 
Expo, Hall 
10 

 

http://www.brussels-innova.com  
ORGANISER 
Conceptum Exhibitions  
Brusselsesteenweg 539 - 3090 Overijse  
+32 2 741 61 78 (Direct line)  
+ 32 2 732 05 09 (Fax)  
fgodin@conceptum.eu  
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19 
INTERCLASSICS 
BRUSSELS 
PUBLIC 

Vehicles 
18-
20/11/2016, 
Brussels 
Expo 

 

http://interclassics.be/fr   
ORGANISER 
InterClassics - MECC 
Postbus 1630  
6201 BP Maastricht (NL) 
 
Erik Panis, Business Unit Manager Exhibitions 
T: +31 (0)6 20 88 60 94 
e.panis@mecc.nl 
 
 

   

20 
COCOON 2016 
The home and 
decoration fair 
 
PUBLIC 

Business & 
Industry - 

Decoration, 
interior & 
fashion - 

Construction & 
renovation 

18-
27/11/2016, 
Brussels 
Expo, Halls 
5, 6, 9 

 

www.cocoon.be 
ORGANISER 

FISA S.A. 
Route de Lennik 451 
1070 BRUXELLES 
BELGIQUE 
T : +32.2.663.14.00  
F : +32.2.660.47.13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 

 

Greek companies operating in Belgium (2013) 
 
Greek companies operating in Belgium focus their activities mainly in information 
technology, business services and trade. 
 

Greek Company Investor Country of 
Origin 

Foreign Company - 
Name Activity Participation 

2012 

AEGEAN MARINE 
PETROLEUM 
NETWORK - GREEK 
BOARD MEMBERS 

AEGEAN 
MARINE 
PETROLEUM 
NETWORK INC. 

Marshall 
Islands 

AEGEAN 
BUNKERS AT SEA 
NV 

Monitor and support the 
logistical aspects of 
Group operations in NW 
Europe 

34,70% 

AEGEAN MARINE 
PETROLEUM 
NETWORK - GREEK 
BOARD MEMBERS 

AEGEAN 
MARINE 
PETROLEUM 
NETWORK INC. 

Marshall 
Islands 

AEGEAN NORTH 
WEST EUROPE NV 

Monitor and support the 
logistical aspects of 
Group operations  at the 
North West Europe 
region 

34,70% 

INTRACOM GROUP - 
INTRACOM IT 
SERVICES 

    GM INTRASOFT 

Services for the IT and 
Telecommunication 
sectors and software 
systems 

100,00% 

INTRACOM GROUP - 
INTRACOM IT 
SERVICES 

INTRASOFT 
INTERNATIONAL 
SA 

Luxembourg 
INTRASOFT 
INTERNATIONAL 
S.A. 

Services for the IT and 
Telecommunication 
sectors and software 
systems 

100,00% 

KANTOR S.A. Direct Greece 
ALEA 
INVESTMENTS 
BELGIUM SPRL 

Real estate activities 50,50% 

KANTOR S.A. Direct Greece KANTOR 
QWENTES Business consulting 100,00% 

KARELIA TOBACCO 
COMPANY S.A. Direct Greece KARELIA BELGIUM 

Ltd. 
Trade of tobacco 
products 85,00% 

KLC LAW FIRM Direct Greece KLC BRUSSELS Legal services   
LDK CONSULTANTS 
ENGINEERS & 
PLANNERS S.A. 

Direct Greece 
LDK 
CONSULTANTS, 
EUROPE S.A. 

Business consulting 
company 100,00% 

M.J. MAILLIS S.A. MAILLIS 
SANDER GmbH Germany MAILLIS BENELUX 

N.V. 
Investment venue for 
other group companies 100,00% 

MAXI S.A. Direct Greece COCO-MAT 
BELGIE Trade of mattresses 100,00% 

DROMEAS OFFICE 
FURNITURE Direct Greece DROMEAS 

BELGIQUE Trade of office furniture 100,00% 

VIOHALCO S.A. 
(GREEK BRANCH) Holding company Greece VIOHALCO S.A. 

(HEADQUARTERS) Metal processing - 

 

Source: ENTERPRISE GREECE AGENCY ‐ Survey of Greek investors and their 
participation in foreign companies worldwide, στοιχεία εμπλουτισμένα από το 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΒΕΛΓΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2014)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2014 (€) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΞΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ % ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1 ACCORDO Α.Ε. 7 1.508.130 BRU TEXTILES / BELGIUM 50
Εμπόριο (λευκά είδη, υφάσματα 
επίπλωσης) ΒΕΛΓΙΟ

2 COFELY HELLAS Α.Ε. 116 3.369.484 GDF SUEZ ENERGY SERVICES INTER 100
Τεχνικές & οικοδομικές 
εγκαταστάσεις ΒΕΛΓΙΟ

3
DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 25 29.610.588 DAIKIN EUROPE N.V. 100

Εμπόριο (θέρμανση, ψύξη, 
κλιματισμός, αερισμός) ΒΕΛΓΙΟ

4 ESSELTE ΕΛΛΑΣ  3 119.179 ESSELTE BUSINESS BVBA 100 Εμπόριο διαφόρων ειδών ΒΕΛΓΙΟ

5 GE HEALTHCARE Α.Ε. 80 30.259.482 GE MEDICAL HOLDING BELGIUM SP 100
Εμπόριο (ιατρικά, εργαστηριακά, 
επιστημονικά είδη)  ΒΕΛΓΙΟ

6
GOODYEAR DUNLOP 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 36 34.918.265 GOODYEAR DUNLOP TIRES AS EUR 100

Εμπόριο (ελαστικά, μεταφορικά 
μέσα) ΒΕΛΓΙΟ

7
ASTRIUM SERVICES 
BUSINESS  3 410.000 MARLINK S.A. 100 Τηλεπικοινωνίες ΒΕΛΓΙΟ

8 PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. 88 20.318.113 PURATOS GROUP NV 92,18 Εμπόριο ειδών διατροφής ΒΕΛΓΙΟ

9 SOLVAY ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 3 588.759 SOLVAY S.A. 100
Εμπόριο (χημικά, αέρια, χρώματα, 
εκρηκτικά) ΒΕΛΓΙΟ

10
STANLEY BLACK & DECKER 
(ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. 13 9.426.474 STANLEY BLACK & DECKER BELGIUM 99,98

Εμπόριο (μηχανήματα, εργαλεία, 
λειαντικά) ΒΕΛΓΙΟ

11

TOYOTA LOGISTICS 
SERVICES HELLAS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 32 2.831.838 TOYOTA MOTOR MARKETING EURO 100

Αποθηκεύσεις, υποστηρικτικές προς 
τη μεταφορά δραστηριότητες ΒΕΛΓΙΟ

12 UCB A.E. 45 32.537.884 UCB S.A. 99,83
Εμπόριο φαρμάκων, καλλυντικών, 
απορρυπαντικών ΒΕΛΓΙΟ

13 ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ Α.Ε.Β.Ε. 45 19.863.375 AGFA GEVAERT N.V. 99,99
Εμπόριο διαφόρων ειδών οικιακής 
χρήσης ΒΕΛΓΙΟ

14
ΑΛΦΑ ‐ ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 12.115 1.790.679.000 DELHAIZE GROUP S.A. 100

Λιανικό εμπόριο σε καταστήματα 
σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα ΒΕΛΓΙΟ

15
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
Α.Β.Ε.Ε. 17 2.004.344 IMERUS MINERAOX S.A. 50

Βιομηχανία (προϊόντα μη μεταλλικών 
ορυκτών), λειτουργία φρεάτων 
παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, 
εξόρυξη αργίλου και καολίνης  ΒΕΛΓΙΟ

16 ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. 345 49.508.000 BROWN HOLDINGS S.A. 60,87

Βιομηχανία (ελαστικό, πλαστικά), 
κατασκευή πλαστικών ειδών 
συσκευασίας ΒΕΛΓΙΟ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΒΕΛΓΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

17 ΛΑΚΤΑΛΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 4 BSA INTERNATIONAL S.A. 100 Εμπόριο ειδών διατροφής ΒΕΛΓΙΟ

18
RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ  60 27.877.644 RESILUX N.V. BELGIUM 27,42 Βιομηχανία (ελαστικό, πλαστικά) ΒΕΛΓΙΟ

19 ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 26 15.065.669 DU PONT DE NEMOURS 99,99
Εμπόριο (χημικά, αέρια, χρώματα, 
εκρηκτικά) ΒΕΛΓΙΟ

20 ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 3 247.509 KEMIN EUROPA N.V. 99,9
Εμπόριο (αγροτικά προϊόντα, 
ζωοτροφές) ΒΕΛΓΙΟ

21 ΒΧΒ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 6 BXB SERVICES LTD 100 Εμπόριο (έπιπλα, φωτιστικά) ΒΕΛΓΙΟ

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP από το Enterprise Greece, 2015



ΕΤΟΣ ΡΟΗ ΧΩΡΑ CN4 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ 1.303.033.805 569.375.256

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη 
αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή 
είναι συσκευασµένα για τη λιανικ 152.229.743 4.496.683

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 88.150.476 167.903.536

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 βιολογικώντεχνολογικών 
διαδικασιών είτε όχι. Εµβόλια, 85.699.533 196.209

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8703'
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 48.916.870 5.925.369

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 38.590.492 1.899.973

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 35.162.391 25.061.997

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 29.404.564 2.747.537

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 27.514.042 5.343.680

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 25.607.749 705.296

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3808'

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 19.779.218 4.135.377

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 ανεξάρτηταα 19.604.348 1.643.805

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3105'

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα 
(εκτός από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα 
λιπάσµατα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 17.054.419 47.062.741

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 16.991.592 4.477.445

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 16.241.620 474.427

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Παρασ 15.662.372 419.955

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 14.934.653 20.335.260
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 13.439.630 4.362.851
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 13.393.382 12.084.358

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 13.187.099 394.078

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0402' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 11.605.289 5.125.730

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8431'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 
8430, π.δ.κ.α. 11.193.654 846.783

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 κ 11.145.616 2.042.284

ΑΦΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΒΕΛΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 10.683.870 9.723.171

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 των κλάσεων 8469έ 10.074.137 383.572

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 9.850.424 1.686.046

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2004'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 9.634.793 12.688.061

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 9.302.301 2.771.366

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Συσκευές για 
τη διευκόλυνση της ακο 8.815.798 57.074

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5502' ∆έσµες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 55, από τεχνητές ίνες συνεχείς 8.705.945 1.847.517

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3701'

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 8.694.331 625.359

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3402'

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 7.930.529 4.604.004

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 7.715.973 1.753.986

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0207'
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας 
και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 7.494.313 5.024.676

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3907'
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 7.437.854 3.870.928

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 7.417.921 5.458.007
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2309' Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 7.276.382 4.824.420

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1512'
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 7.133.786 8.877.590

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2009'
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 7.060.475 3.892.843

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 7.055.990 363.730
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου 6.835.473 164.871
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 6.815.274 1.747.810
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 6.654.593 7.671.175
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3902' Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 6.183.944 4.661.350

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3824'

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή 
συναφών βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, 
π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείµµ 6.117.803 2.198.532

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8429'

Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούµενοι (µπουλντόζες και πλάγιες µπουλντόζες), καθώς και οµαλυντήρες χώµατος και δρόµων 
(graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι 
συµπιεστές εδάφους 5.997.407 878.738

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8414'

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. 5.930.074 343.253

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1905'

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 5.842.454 3.103.930

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 5.591.670 8.453.168
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3006' Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 5.432.386 95.595



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3924'

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 5.321.957 664.396

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3102'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 5.312.478 23.140.975

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1517'

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 5.200.765 4.715.447

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0401' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 5.141.122 2.761.309

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4202'

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 4.839.259 280.126

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8409'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
π.δ.κ.α. 4.825.431 194.340

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 4.753.099 267.138

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 4.600.206 58.834

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6103'

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 4.530.267 118.907

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9403'
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 4.491.452 269.598

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4002'

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 4.332.202 1.301.781

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8467'
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη 
ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους 4.137.477 297.529

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2103'
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, 
έστω και παρασκευασµένο, και µουστάρδα 3.862.602 2.329.971

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6204'

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 3.832.838 33.049

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 3.730.853 289.071

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 3.720.280 158.832
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9619'  Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 3.583.433 702.215

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3823'
Βιοµηχανικά µονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από εξευγενισµό. Βιοµηχανικές λιπαρές αλκοόλες.   
απόεξευγενισµό ραφινάρισµα. Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες 3.535.895 1.460.897

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3206'

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 3.480.723 1.585.385

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4810'

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 3.457.207 4.975.889

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 3.402.875 2.534.932

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8541'

∆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 3.361.647 510.049

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 3.203.316 901.600

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6110'
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων 
γιλέκων) 3.172.881 51.089



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 3.058.872 29.170

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9022'

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 2.967.980 29.667

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από 
λοσιόν για τα µαλλιά) 2.923.687 148.890

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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.· παρασκ 2.902.508 755.929

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9027'

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 2.867.719 54.544

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3923'
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από 
πλαστικές ύλες 2.847.945 569.589

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3307'

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 2.792.138 712.230

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε εξωτερική ανάφλεξη 2.767.614 128.124

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.719.263 420.210

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6203'

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 2.697.325 47.767

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2836'
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αµµωνίου του εµπορίου που περιέχει καρβαµιδικό του 
αµµωνίου 2.696.182 8.915.258

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1006' Ρύζι 2.693.587 1.927.262
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3909' Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές 2.636.971 1.171.743
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3912' Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 2.631.469 420.176

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3905'
Πολυµερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές µορφές. Άλλα πολυµερή του βινυλίου σε αρχικές 
µορφές 2.583.977 547.740

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8442'

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 2.559.339 293.414

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης 2.490.976 388.163

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2915'
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 2.352.114 1.741.309

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6115'
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) 2.292.633 277.522

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 2.269.348 765.980

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2929'

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 2.254.147 933.580

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7007'
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) 2.246.730 902.605

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή 2.206.488 1.256.827

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 2.205.670 50.876

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3822'

∆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 2.202.746 63.261



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8709'

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 2.138.839 130.837

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3904' Πολυµερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωµένων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 2.076.767 2.300.298
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2903' Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων 2.040.745 955.883

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8419'

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 2.034.995 248.024

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1904'

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 1.964.467 893.442

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 1.932.705 180.478

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2402'
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 1.845.406 63.665

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα 1.844.566 638.923

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3204'

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 1.836.359 210.617

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2005'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 1.830.592 912.030

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8483'

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 1.824.785 74.810

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2918'
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συµπληρωµατικές οξυγονούχες οµάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.814.704 1.102.019

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0405'
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 1.772.319 394.663

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8523'
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή 
(εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 1.769.738 7.591

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2203' Μπίρα από βύνη 1.732.594 1.834.107
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3906' Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές 1.681.476 382.081

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3403'

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 1.612.147 493.769

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7323'

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 1.579.395 158.218

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8502' Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί µετατροπείς 1.570.018 200.242

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6101'
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) 1.563.519 33.303

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.552.767 81.875

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3911'
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουµαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα πολυµερή που 
παίρνονται µε χηµική σύνθεση, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 1.527.528 407.740

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0902' Τσάι, έστω και αρωµατισµένο 1.526.672 110.014

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2909'

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, 
υπεροξείδια κετονών, καθορισµένης ή µη χηµικής σύστασης, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.498.141 929.563

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2905' Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.494.676 1.388.604

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 1.477.090 326.854



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6201'
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) 1.450.878 18.995

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1109' Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 1.450.014 1.169.625

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1702'

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 1.443.848 1.897.130

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8479'
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 1.436.730 54.722

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5702'

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 1.430.244 233.049

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8202'
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. 
τα φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες) 1.417.530 122.234

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3005'

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 1.404.091 38.572

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8519'
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) 1.401.648 62.983

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3910' Σιλικόνες σε αρχικές µορφές 1.396.147 489.240

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3208'

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 1.393.292 402.985

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για 
άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) 1.391.380 1.881.825

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2930' Θειοενώσεις οργανικές 1.373.699 478.392

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3820'
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) 1.360.039 1.222.036

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9506'

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 1.351.898 44.174

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8527'
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 1.348.605 49.013

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8543'
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 85 1.310.191 17.319

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7005'

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 1.294.780 3.401.179

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8418'

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 1.289.483 140.524

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2301'

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 1.288.572 3.741.978

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8518'

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 1.283.637 55.675

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3003'

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 1.260.264 60.912



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3302'

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 1.221.662 219.904

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3919'
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) 1.220.129 226.098

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8413'

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 1.196.245 59.761

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4801' Χαρτί εφηµερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 1.191.195 2.245.122

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7102'

∆ιαµάντια, έστω και κατεργασµένα, αλλά όχι δεµένα σε κόσµηµα (εκτός από πέτρες που δεν είναι δεµένες σε κόσµηµα και 
χρησιµοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασµένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως µέρη 
µετρητών, οργάνων µέτρ 1.187.934 94

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 1.158.650 44.153
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4016' Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 1.156.586 102.780

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8544'

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 1.135.374 148.150

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1602'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και 
παρόµοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 1.125.187 192.662

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5407'
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 1.094.555 201.325

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3104'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά καλιούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 1.073.666 2.243.529

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6108'

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 1.060.822 19.894

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8536'

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 < 1.055.817 39.501

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7019'

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 1.052.616 650.061

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8433'

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 1.050.716 73.678

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3811'

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 1.030.700 373.862

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1302'
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα 1.029.723 63.893

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9602'

{half}λες για λάξευση, φυτικές ή ορυκτές, κατεργασµένες, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές, π.δ.κ.α. Τεχνουργήµατα 
χυτά ή λαξευτά από κερί, παραφίνη, στεατίνη, φυσικά κόµµεα ή ρητίνες ή από πάστες που µπορούν να δεχθούν πλαστική 
κατεργασία και άλλ 1.004.869 140.012

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2936'

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 1.003.022 426.350

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7325' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 986.007 749.364

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3207'

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 972.365 277.968

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0408'
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 969.999 301.189



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6202'
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) 962.740 8.119

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7009'
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 950.106 1.545.518

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3903' Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές 945.363 521.337
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1108' Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 940.413 1.608.040
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 940.231 11.699

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 933.657 55.591

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2202'
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) 916.302 977.849

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8477'
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 84 910.517 116.482

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4818'

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 909.274 466.105

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3401'

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 893.190 226.996

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3921'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή 
όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή 
κοµµένα µόνο σε σχήµα τε 874.690 83.225

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7219'
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή 
κατάσταση 872.744 410.281

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7210'
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 855.738 1.385.230

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0407' Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα 850.028 146.800

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6210'

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 846.063 12.932

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8529'

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 844.955 12.303

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7408'
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) 838.013 144.179

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 829.815 11.618

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3702'

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από 
χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, 
ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθ 828.684 48.909

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3815'
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσµατα, π.δ.κ.α. (εκτός από παρασκευάσµατα 
µε την ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού) 783.111 384.535

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6211'
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, 
π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 777.610 13.224

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8426'

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 763.410 55.858

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2941' Αντιβιοτικά 762.454 7.383
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2847' Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ) 747.816 1.796.592



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3707'

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 746.367 738.668

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 742.542 802.048

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8512'

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 737.172 31.504

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0101' Άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 721.400 3.200
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2922' Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες 719.554 319.284

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8207'

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 695.573 23.130

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6112' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά 692.116 14.096

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6102'

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, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και 
παντελόνια) 691.265 11.787

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2934'
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από ενώσεις µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) οξυγόνου ή 
αζώτου) 688.497 57.392

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 685.301 112.682

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0602'

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) 683.905 201.456

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 675.029 54.037

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3214'
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. 
Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 670.603 285.592

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2803' Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες µορφές άνθρακα, π.δ.κ.α. 662.274 652.728

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8110'
Αντιµόνιο και τεχνουργήµατα από αντιµόνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αντιµόνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν αντιµόνιο) 661.842 85.166

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3504'
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α. Σκόνη δέρµατος, κατεργασµένη ή 
µη µε χρώµιο 660.563 209.937

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9603'

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 660.259 18.562

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2834' Νιτρώδη. Νιτρικά 657.715 914.522

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0206'
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, 
νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 657.696 289.155

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3506'
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 641.694 584.106

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 633.723 4.344
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 623.408 7.278

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3209'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή 
διαλυµένα σε υδατώδες µέσο 623.217 158.992

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 621.001 45.261

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8516'

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 606.322 26.634



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6107'
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 601.731 19.487

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2921' Ενώσεις µε αµινική οµάδα 593.812 149.908
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 593.552 51.130
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 590.362 40.900

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8481'
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 581.759 27.325

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9615'

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. 579.591 4.126

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8716'
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. 573.395 166.692

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4809'

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 561.898 400.479

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8701' Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήµατα (εκτός από τα οχήµατα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) 559.328 159.940

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8427'
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε διάταξη χειρισµού (εκτός από 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα) 558.648 148.374

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8511'

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 556.165 23.552

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8504'
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα 
πηνία επαγωγής. Μέρη τους 551.483 25.293

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8714'
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 546.159 35.946

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού 540.540 138.600

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7302'

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, 535.055 702.020

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3505'

∆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 534.522 522.542

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2208'

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) 527.403 114.719

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2940'

Ζάχαρα χηµικώς καθαρά (εκτός από ζαχαρόζη, λακτόζη, µαλτόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη οπωροζάχαρο). Αιθέρες και 
εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους (εκτός από φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση προβιταµίνες, βιταµίνες, ορµόνες, 
ετερογλυκοζίτες, φυτικά αλκ 526.392 35.635

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0702' Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 525.282 507.982

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9504'
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για 
τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ 519.306 11.742

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 517.628 18.601

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7615'

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 512.277 50.621

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 492.265 2.953

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4012'

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 490.380 145.463

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 489.910 311.200



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9612'
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 489.701 41.592

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8474'

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 483.982 66.999

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8430'

Μηχανές και συσκευές για τον χωµατισµό, την ισοπέδωση, την συµπίεση, τη γεώτρηση ή την εξόρυξη µεταλλευµάτων ή 
άλλων ορυκτών, πασσαλοπήκτες, εξαγωγείς πασσάλων και εκχιονιστήρες (εκτός εκείνων που είναι συναρµολογηµένοι σε 
σιδηροδροµικά βαγόνια ή στο 482.532 103.424

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6114' Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα 475.518 4.250
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής, από καουτσούκ µη σκληρυµένο 470.953 101.128

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2939'
Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγµένα µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα 
παράγωγα 461.832 1.688

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 461.726 6.182

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7410'

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 459.277 29.636

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4819'

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 454.557 109.319

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0811'
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 449.737 228.834

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6212'

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 432.342 2.077

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5704' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίληµα, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιµοι 429.396 191.085

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7322'

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 428.224 155.690

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9031'
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 421.571 96.013

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1509'
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 419.980 252.600

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8438'

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) 418.435 16.320

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 418.163 38.703

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9001'

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 416.819 366.814

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3502'
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 415.103 48.708

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2835' Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 412.273 329.329

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8205'

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 410.945 47.230

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3913'
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 409.523 22.233

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2815' Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα. Υδροξείδιο του καλίου καυστική ποτάσα. Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 407.351 640.747



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0910'

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 404.937 29.259

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6505'

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 ( 404.152 14.206

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7013'

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 403.292 83.673

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8546' Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από µονωτικά τεµάχια) 393.064 22.036

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0706'
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, 
νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 391.811 738.494

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 388.533 4.005

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5402'
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) 387.549 107.918

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7225'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σε θερµή ή ψυχρή κατάσταση 385.807 216.293

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3507' Ένζυµα. Ένζυµα παρασκευασµένα, π.δ.κ.α. 383.029 34.441

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2104'

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 382.879 126.825

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3212'

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 382.416 31.381

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7006'

Υαλοπίνακες ή είδη καθορισµένης µορφής από γυαλί, το οποίο είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή µη 
αντανακλαστική στρώση ή όχι, το οποίο είναι κυρτωµένο, µε κατεργασµένα άκρα, χαραγµένο, διάτρητο, σµαλτωµένο ή 
αλλιώς κατεργασµένο, και το οποίο δε 381.139 439.756

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους 379.413 40.417

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2914'
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 378.056 260.227

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 371.242 1.939
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 368.024 555

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8302'

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 366.894 113.092

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8903' Θαλαµηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού. Κωπήλατοι λέµβοι και µονόξυλα (κανώ) 365.035 21.130

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8484'
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως 
προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα 364.039 6.855

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2008'

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 358.671 144.806

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2303'

Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα 
ζαχαροποιίας, υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή 
σβόλων 358.112 1.511.100

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6209'
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από σκούφους) 356.922 2.044

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 350.723 18.669
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8712' ∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συµπ. τα τρίτροχα µεταφοράς εµπορευµάτων), χωρίς κινητήρα 347.037 12.360

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8507'

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) 343.002 68.790



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8424'

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες 
συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 340.883 26.214

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4411'

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 338.547 285.286

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8545'
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 337.538 140.775

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 333.552 5.790

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2201'
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 332.622 1.577.492

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5903'

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 327.882 38.502

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0904' Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή θρυµµατισµένα ή σε σκόνη 326.375 20.757

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8457' Κέντρα κατεργασίας, µηχανές πολλαπλής διαδροµής και µηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των µετάλλων 326.031 14.665

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2916'
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 319.704 8.236

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8451'

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 314.542 28.813

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0404'
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. 305.833 100.743

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8408'
Εµβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ηµι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ 
ή ηµι- ντήζελ 304.012 11.591

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 και µε εξωτερ 294.534 497.483

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4816'

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 292.982 218.837

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 291.294 45.332

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6117'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του 
ενδύµατος, από πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α. 290.961 1.639

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8211'

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 290.674 25.764

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1604'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά 
ψαριού 288.904 101.808

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8203'
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 288.772 20.684

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9303'

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 287.982 3.401

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3306'

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 286.568 19.342



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2844'
Στοιχεία και ισότοπα, χηµικά, ραδιενεργά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα χηµικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιµα και 
γόνιµα, και οιενώσεις τους. Μείγµατα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά 280.977 864

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8531'

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 275.036 3.542

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0403'

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 269.808 112.440

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 269.738 48.868

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5801'
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) 268.892 18.703

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4408'

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαµάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολληµένα και άλλη 
ξυλεία πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή 
κολληµένη µε δακτυλικό αρµό 266.980 88.172

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα 266.551 61.323

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές 
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε 
φερόµενη ηλεκτρική ενέργει 256.953 1.629

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2917'
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 256.730 137.018

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8403'
Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και λέβητες υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 
8402) 253.921 46.832

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9019'

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, 
οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή 
και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 251.683 18.388

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3908' Πολυαµίδια σε αρχικές µορφές 250.216 84.667

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7304' Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 248.338 319.102
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2926' Ενώσεις µε νιτριλική οµάδα 248.003 6.770

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6911'

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 247.230 23.988

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6302'
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) 243.560 22.912

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6217'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 243.346 278

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8454'
Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, µήτρες για τη χύτευση πλινθωµάτων, χελωνών ή παροµοίων µορφών, καθώς και µηχανές 
χύτευσης για χυτήρια, χαλυβουργεία ή άλλες µεταλλουργικές επιχειρήσεις (εκτός από πιεστήρια για σκόνες µετάλλων) 243.094 20.991

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 242.010 291.810

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9503'

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 240.325 20.509

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2505'
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) 240.305 933.199

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5906'
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) 239.505 12.803

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9026'

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 237.536 3.286

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9401'
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. 232.857 14.832

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 231.913 55.199



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2508'

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 229.056 220.725

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου 228.784 9.627

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0302' Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 228.766 65.320

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7318'

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 225.720 25.551

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8522'
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. 225.629 6.931

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2007'
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 224.671 86.246

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0802'
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, 
καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών) 223.397 34.590

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, εσ 220.710 102.427

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9010'

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 218.023 874

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1105' Αλεύρι, σιµιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες 213.163 189.132
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 210.855 16.868
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες 207.105 28.598
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 204.139 253.924

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8215'

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 202.554 16.442

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0504'
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, 
κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά 202.388 53.628

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 199.850 21.626
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών 198.918 2.260

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4203'

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) 196.857 7.118

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3812'

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 194.087 59.275

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2925' Ενώσεις µε καρβοξυϊµιδική οµάδα, στις οποίες περιλαµβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της, ή µε ιµινική οµάδα 193.700 11.509

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8456'

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 192.311 15.109

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3503'

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 189.235 31.201

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9102'
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) 183.190 2.489

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9025'
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 182.723 5.648



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9404'

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 182.261 11.167

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9004'
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) 181.298 319

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7223' Σύρµατα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα) 180.105 37.590
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0409' Μέλι φυσικό 179.215 103.010
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2833' Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά 178.464 247.201

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0210'
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, 
βρώσιµα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 177.860 121.059

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3814'
∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα για την αφαίρεση των χρωµάτων επίχρισης ή των 
βερνικιών (εκτός από ασετόν) 175.166 90.255

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2910'
Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, µε τριµελή δακτύλιο, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 173.520 95.310

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2101'

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 172.427 19.256

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1805' Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 171.571 34.019
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 170.209 12.273

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4803'

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 167.792 44.769

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7208'
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή 
κατάσταση, µη επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο, ούτε επενδυµένα 167.124 214.683

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9007'
Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 163.148 190.924

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8537'

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 163.117 6.800

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7308'

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 162.775 38.244

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0709'

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 161.028 164.850

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1902'

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 160.976 40.514

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7607'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια 
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια 
για χριστουγεννιάτικο δ 159.023 26.185

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3809'

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 158.396 109.880

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2102'
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, 
παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 157.523 63.315

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8609'
Εµπορευµατοκιβώτια (containers), ό. συµπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευασµένα και 
εξοπλισµένα για έναν ή περισσότερους τρόπους µεταφοράς 153.375 344.600

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7321'

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 152.664 35.357

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4410'

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 150.973 469.065



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8480'

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 150.451 5.184

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4009'
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, 
γωνίες, φλάντζες) 149.937 5.677

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2204'

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 149.226 23.056

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8412'
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 148.507 2.151

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 148.480 26.373
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών) 147.931 805

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3916'

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 147.046 22.149

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6806'

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 146.500 76.085

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8476'
Αυτόµατοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόµατοι πωλητές γραµµατοσήµων, τσιγάρων, τροφίµων ή ποτών), ό. συµπ. οι 
αυτόµατες µηχανές µετατροπής συναλλάγµατος 143.653 3.743

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7018'

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 142.913 349.740

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1511' Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 142.097 103.062

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8209'
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή 
από κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις 139.112 997

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8450'
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος                                    ξη στεγνώµατος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 137.364 8.072

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8301'
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 135.845 4.967

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6116'
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός 
εκείνων που προορίζονται για µικρά παιδιά) 135.676 5.707

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8705'

Αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή 
εµπορευµάτων (π.χ. αυτοκίνητα αποκοµιδής οχηµάτων για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυροσβεστικά οχήµατα, 
οχήµατα για το σκούπισµα ή την κατάβρεξη τωνδ 134.850 74.530

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1209'

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 134.588 23.636

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8466'

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 133.791 4.358

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8702' Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός 132.852 50.138
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2827' Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωµιούχα και οξυβρωµιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 131.086 316.752

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8515'

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 130.883 17.635

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9017'

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 130.595 20.288

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3816'
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή 
άλλο άνθρακα) 127.077 56.596



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3918'

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 126.214 56.557

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4107'

∆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 125.638 5.642

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3705'
Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εµφανιστεί (εκτός από εκείνες από χαρτί, χαρτόνια 
ή υφαντικές ύλες, καθώς και εκτός από κινηµατογραφικές ταινίες και τυπογραφικές πλάκες έτοιµες για χρησιµοποίηση) 125.466 11.113

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7113'
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που 
έχουν ηλικία > 100 ετών) 125.300 410

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 124.209 115.772

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9030'

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 123.415 303

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8210'
Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, από κοινά µέταλλα, βάρους <= 10 kg, που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή,τη 
συσκευασία ή το σερβίρισµα των τροφίµων ή τωνποτών 123.262 7.237

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4415'

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 ( 122.962 118.982

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3405'

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, 122.926 88.445

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9015'
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας 
ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα 122.577 803

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1101' Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού 120.904 145.674

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8448'

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 118.306 2.599

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4005'

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 116.766 48.666

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4015'
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) 115.201 8.217

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 112.493 12.293

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0106'

Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, 
ψάρια, µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες µικροοργανισµών και 
παρόµοια) 111.417 2.478

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4823'

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 111.182 31.905

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2937'
Ορµόνες φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ορµόνες. Άλλα 
στεροειδή που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ορµόνες 111.044 130

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1107' Βύνη, έστω και καβουρντισµένη 109.743 150.515

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4814' Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόµοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί. Χαρτί για στόλισµα υαλοστασίων 109.001 7.602
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1804' Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 107.547 24.507
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59 107.376 8.897
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 107.082 125.175
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6807' Τεχνουργήµατα από άσφαλτο ή από παρόµοιες ύλες (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα) 105.580 267.583



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5601'

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 104.549 51.189

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9402'

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 103.727 2.965

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8212'
Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής µηχανής (ό. συµπ. οι ηµιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από 
κοινά µέταλλα 103.061 7.312

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4811'

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 102.994 13.774

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8487'
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 101.585 3.499

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8711'
Μοτοσυκλέτες (ό. συµπ. τα µοτοποδήλατα) και ποδήλατα µε βοηθητικό κινητήρα, έστω και µε καλάθι στο πλάι. Πλάγια 
καλάθια για µοτοσυκλέτες 101.579 2.737

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8535'

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 100.857 1.314

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5515'
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 100.575 8.032

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3101'

Λιπάσµατα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναµειγµένα µεταξύ τους ή χηµικώς επεξεργασµένα και λιπάσµατα που 
προκύπτουν από ανάµειξη ή χηµική επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή π 100.258 193.193

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8503'
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. 100.170 2.052

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8204'
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες 
σύσφιγξης, έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα 99.222 9.171

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4813' Τσιγαρόχαρτο, έστω και κοµµένο σε κατάλληλα µεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 98.361 3.726
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2832' Θειώδη. Θειοθειικά 97.546 161.660

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2811'

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 96.597 63.703

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3606'

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 95.755 61.549

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2919'
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαµβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 94.853 17.420

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8526'
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού         
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 93.805 921

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6005'
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα 
από εκείνα των κλάσεων 6001  µέχρι 6004 93.557 9.163

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7217' Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία 93.230 33.719

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9605'
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) 92.817 41

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7608' Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή) 92.169 15.291

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 90.941 25.864

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2206'

Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση. Μείγµατα ποτών που 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 89.226 84.883

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 88.263 11.202



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9002'
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) 87.705 761

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9006'
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) 87.693 7.581

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5209' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g 86.640 14.744

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα 85.220 110.494
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0906' Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου 84.966 8.314
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1204' Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα 84.644 107.805
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8534' Κυκλώµατα τυπωµένα 83.895 430
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3406' Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη 83.838 14.169

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8465'

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 83.659 10.983

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8539'
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 83.267 5.097

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2923' Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αµµωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαµινολιπίδια 83.227 58.560

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7320'

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) 82.534 21.344

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6306'

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 82.065 24.055

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5509' Νήµατα από συνθετικές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 81.113 26.587

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7002'
Γυαλί σε σφαιρίδια, ράβδους, βέργες ή σωλήνες, ακατέργαστο (εκτός από µικροσφαιρίδια µε διάµετρο <= 1 mm, καθώς και 
γυάλινα σφαιρίδια που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού) 79.729 117.640

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καµµιά άλλη κατεργασία εκτός από 
εκείνες που αναφέρονταισ 79.073 196.296

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0303' Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 77.825 16.163
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2906' Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 76.109 6.080
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 76.101 19.831

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3407'

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 75.986 14.550

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3301'

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 75.979 1.279

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5309' Υφάσµατα από λινάρι 75.600 4.116
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 75.170 8.551

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7314'

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 73.134 9.199

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5705'
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιµοι (εκτός των υφασµένων και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων από πίληµα) 72.990 7.919

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6704'
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. 72.802 1.044

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8405'

Συσκευές παραγωγής αεραερίου ή υδραερίου, έστω και µε τις διατάξεις καθαρισµού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης 
και παρόµοιες συσκευές παραγωγής αερίων, που λειτουργούν µε νερό, έστω και µε τις διατάξεις καθαρισµού τους (εκτός 
από κλιβάνους κωκ, σ 72.482 576

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1605' Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα 72.023 8.671



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9608'

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 71.370 2.358

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8436'

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 71.131 10.499

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9012' Ηλεκτρονικά µικροσκόπια και µικροσκόπια φωτονίων καθώς και συσκευές σηµείωσης της διάθλασης του φωτός 70.998 745

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3802'
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας 69.713 118.587

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8440'

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) 68.411 2.666

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1505' Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης 67.338 5.576

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7310'

∆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 66.459 23.689

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 64.198 92.410
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 64.075 199.650
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1803' Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη 63.118 18.980

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1207'
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) 63.045 57.734

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4901'
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση) 62.957 11.745

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8713'
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) 62.926 3.729

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4418'

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 61.861 31.856

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6310'
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 60.958 72.280

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2707'
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 60.902 63.000

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8213'

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 60.639 2.362

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9617' Θερµοµονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερµικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από γυάλινες φύσιγγες) 60.364 6.698
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 60.134 26.962

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6401'

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 60.013 4.083

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8514'

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 59.679 1.603

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4006'

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 59.119 2.397

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7315'

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 59.058 7.533



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7209'
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε 
ψυχρή κατάσταση, µη επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο, ούτε επενδυµένα 58.683 130.548

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2822' Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εµπορίου 57.480 3.600

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4409'

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 57.438 21.290

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5907'
Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, καθώς και υφάσµατα ζωγραφισµένα για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσµατα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α. 57.425 5.086

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 56.674 25.288

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8530'

Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, δρόµους, ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια (εκτός από τις 
µηχανικές ή ηλεκτ 56.496 160

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8907'
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) 55.906 6.147

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6601'
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) 55.257 3.329

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι 55.185 4.440
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5810' Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια 54.897 1.770
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2205' Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών ουσιών 54.288 9.800

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6815'
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. 54.122 2.222

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7112'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επενδεδυµένα µε πολύτιµα µέταλλα. Άλλα 
απορρίµµατα και θραύσµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα ή ενώσεις πολυτίµων µετάλλων, του τύπου που 
χρησιµοποιείται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίµων 53.884 5.400

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 53.860 11.961

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2825'
Υδραζίνη και υδροξυλαµίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Ανόργανες βάσεις και οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια 
µετάλλων, π.δ.κ.α. 53.282 8.115

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 53.248 37.603

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3826'
 Βιοντίζελ και µείγµατα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και 
ασφαλτούχων ορυκτών 53.213 21.850

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4412'

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια ξυλεία σε 
απανωτά φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-
διαφράγµατα, πλάκες-διαφράγµατα για παρκ 52.777 21.877

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8458' Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία µετάλλων µε αφαίρεση υλικού 52.296 4.040

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9306'
Βόµβες, χειροβοµβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυροµαχικά και βλήµατα. Μέρη αυτών, ό. συµπ. τα 
χοντρά σκάγια, τα κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγγιών, π.δ.κ.α. 52.289 5.110

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2931' Αµιγείς οργανικές-ανόργανες ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 51.620 11.815

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 51.526 1.952
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 50.667 3.609

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3819'
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 50.646 17.016

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2829' Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωµικά και υπερβρωµικά. Ιωδικά και υπεριωδικά 50.118 3.473

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8441'
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συµπ. οι µηχανές κοπής 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. 49.979 1.038

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6216'
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) 49.471 814

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, 48.131 7.330



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4001'
Καουτσούκ φυσικό, µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόµες, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες, 
φύλλα ή ταινίες 47.401 22.680

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 47.341 2.954

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1104'

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 47.335 49.827

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7215'

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 46.498 60.667

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4201'

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 46.395 7.924

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9029'

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 45.934 719

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές 45.787 3.313

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7610'

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 45.725 45.983

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8803' Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 44.465 1.970
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 99SS' Λοιπά προιόντα 44.265 1.190

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8432'

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 44.166 4.943

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0908' Μοσχοκάρυδα, περιβλήµατα µοσχοκάρυδων, καρποί αµώµων και καρδαµώµων 43.936 1.031

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8505'

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 43.835 768

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1201' Κουκιά σόγιας, έστω και σπασµένα 43.391 32.380

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9013'
∆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 43.361 335

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2823' Οξείδια του τιτανίου 43.224 19.400

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1601'
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 43.096 8.157

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9101'
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) 43.093 253

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4014'

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 41.976 4.063

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6113'

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) 41.787 10.271

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1507' Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 41.603 34.880
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0907' Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι) 41.513 2.965
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6506' Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α. 40.616 1.288
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 40.423 1.419

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2842'
Άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (εκτός από των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών, καθώς και εκτός από 
αζωτίδια) 40.358 35.150

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8311'

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 40.322 1.760



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8416'

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 39.924 26.689

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2830' Θειούχα. Πολυθειούχα 39.923 40.931

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7211'
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 39.485 47.722

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5211'
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 39.140 2.536

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1801' Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα 39.045 20.000

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 39.033 2.813

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2935' Σουλφοναµίδες 38.725 930

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2821'
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες περιεκτικότητας κατά βάρος σε ενωµένο σίδηρο >= 70%, που 
υπολογίζεται σε FE2O3 38.646 28.125

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7003'
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 37.873 90.708

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0603'
Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, 
διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα 37.678 4.089

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0812'

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 36.725 13.440

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5512' Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85% 36.335 2.240

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0711'

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 36.181 16.189

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9618'
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόµοια είδη, κινούµενες φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες (εκτός από τα ίδια 
τα προβαλλόµενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσµατα για τη βιτρίνα) 35.774 1.012

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 35.483 3.382

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7226'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 34.566 5.761

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3817'
Αλκυλοβενζόλια σε µείγµατα και αλκυλοναφθαλένια σε µείγµατα, που παρασκευάζονται µε αλκυλίωση του βενζολίου ή της 
ναφθαλίνης (εκτός από µείγµατα ισοµερών των κυκλικών υδρογονανθράκων) 34.166 3.768

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις) 33.316 499
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4902' Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις 32.958 1.450

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5802'
Υφάσµατα φλοκωτά σπογγώδους µορφής καθώς και φουντωτά υφαντουργικά προϊόντα (εκτός των ειδών κορδελοποιίας 
της κλάσης 5806, των ταπήτων και άλλων επενδύσεων δαπέδου) 32.914 6.028

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8434'

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 32.776 852

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3806'
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόµες 
λιωµένες 31.994 11.100

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8513'
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) 31.994 1.678

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7602'

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 31.583 19.939

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7612'

∆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 31.329 3.854

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8521'
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) 30.941 75



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8201'

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 30.899 5.393

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8306'

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, 30.123 2.640

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 30.068 10.716

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2207'
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα 
µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου 29.658 6.567

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 29.483 6.387

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8472'

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 29.416 1.253

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2837' Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύµπλοκα κυανιούχα 29.324 8.063

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8468'

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 29.146 286

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 28.289 170

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8423'
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη. 
Σταθµά για ζυγαριές παντός τύπου 27.918 314

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9305' Μέρη και εξαρτήµατα για όπλα και παρόµοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α. 27.666 465

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2523'
Τσιµέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, µε την ονοµασία clinkers, έστω και 
χρωµατισµένα 27.025 48.037

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5516' Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς 26.364 1.870

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0601'

Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, καθώς 
και φυτά και ρίζες κιχωρίου (εκτός από κρεµµύδια, ρίζες και κόνδυλους, βρώσιµους, καθώς και εκτός από ρίζες κιχωρίου 
της ποικιλίας cic 26.276 5.241

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9613'
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. 26.179 1.881

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3810'

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 26.039 17.099

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6001' Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 25.716 2.354
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3821' Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, ιδιαίτερα παρασκευασµένα 25.641 938

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0704'
Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη 25.425 30.930

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5202' Απορρίµµατα από βαµβάκι στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 25.375 45.642
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2808' Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 25.008 75.449
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2529' Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυροδάµας 24.925 59.090

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8608'

Υλικό σιδηροδροµικών γραµµών, µόνιµο (εκτός από στρωτήρες από ξύλο, σκυρόδεµα ή χάλυβα, σιδηροτροχιές και άλλο 
υλικό σιδηροδροµικών γραµµών, µη συναρµολογηµένο ακόµα, καθώς και υλικό γραµµής). Μηχανικές (έστω και 
ηλεκτροµηχανικές) συσκευές σηµατοδότη 24.710 573

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6309'

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 24.650 13.697

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6813'

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 24.612 1.331

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9209'
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 24.027 3.060



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4420'

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 23.621 1.684

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7605'
Σύρµατα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, µονωµένα σύρµατα για την 
ηλεκτροτεχνία και χορδές για µουσικά όργανα) 23.213 8.872

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7116'
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α. 23.106 78

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3213'
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 23.059 3.432

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4401'

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 22.508 98.563

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2904' Παράγωγα σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωµένα 22.468 14.398
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2809' ∆ιφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα 22.246 21.145

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7324'

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) 21.981 791

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2840' Βορικά. Υπεροξοβορικά υπερβορικά 21.945 21.140

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6912'

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 21.740 2.621

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2512'
Σκόνες από απολιθώµατα, πυριτικές, π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη και διατοµίτης, και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, 
φαινοµενικής πυκνότητας <= 1, έστω και πυρωµένες 21.015 43.151

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 20.819 2.288

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 20.730 6.652

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 20.610 2.152

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2703' Τύρφη, στην οποία περιλαµβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και συσσωµατωµένη 20.517 80.586

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9616'

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 20.405 602

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7504' Σκόνες και ψήγµατα, από νικέλιο (εκτός από συντήγµατα οξειδίων του νικελίου) 20.049 840

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2501'
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 19.440 88.264

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8305'

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 19.437 3.969

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6406'

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) 19.327 2.671

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7220'
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή 
κατάσταση 19.173 955

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7412' Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από χαλκό 18.933 1.004

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6603'
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 18.911 1.067

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 18.843 1.092



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6301'
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη 
κλινοστρωµνής και παρόµοια είδη της κλάσης 9404) 18.240 2.982

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 18.206 9.680

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8460'

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 17.985 1.082

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6504'

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) 17.734 174

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2006'
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε στιλπνή ή 
κρυσταλλική εµφάνιση 16.713 6.870

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2526'
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασµένος ή απλά κοµµένος, µε πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες 
σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης 16.645 31.200

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8309'

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 16.625 4.301

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0803' Μπανάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και µπανάνες του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές 16.608 20.755
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8455' Έλαστρα µετάλλων και κύλινδροι αυτών 16.532 350
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1005' Καλαµπόκι 16.420 8.960

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9107'
Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυµπλέκτες µε δράση που ρυθµίζεται χρονικά, µε ωρολογιακό µηχανισµό ή σύγχρονο 
κινητήρα 15.893 515

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8510'
Ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές, κουρευτικές µηχανές, µηχανές ψαλιδίσµατος των µαλλιών και αποτριχωτικές συσκευές, µε 
ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και µέρη τους 15.734 1.084

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7905' Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο 15.678 22.526
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 15.585 1.069
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4903' Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά 15.578 3.941

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8402'
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 15.547 394

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4419'
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη στολισµού, τεχνουργήµατα βαρελοποιίας, 
µέρη για είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός) 15.535 2.740

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2801' Φθόριο, χλώριο, βρώµιο και ιώδιο 15.446 1.180
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 15.271 1.033
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9703' Πρωτότυπα έργα αγαλµατοποιίας, από ύλες παντός τύπου 15.066 4

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9105'

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) 14.888 858

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8548'

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 14.883 28

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 14.730 1.537
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα 14.409 3.214

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5510' Νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 14.180 4.098
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5602' Πιλήµατα, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε απανωτές στρώσεις, π.δ.κ.α. 14.045 5.226

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8486'

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 13.602 538

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8308'

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 13.365 6.189



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8428'

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες 
σκάλες, ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, 
γερανούς κάθε είδους, κι 13.307 241

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2841' Άλατα των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών οξέων 13.297 3.254

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5514'
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 12.686 955

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8452'

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 12.258 173

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5007' Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι 12.162 243

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5112'
Υφάσµατα από µαλλί χτενισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισµένες (εκτός από υφάσµατα για τεχνικές χρήσεις 
της κλάσης 5911) 12.162 78

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7228'
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. Ράβδοι κοίλες για 
γεωτρήσεις από χαλυβοκράµατα ή από όχι σε κράµα χάλυβα 12.142 8.060

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 12.139 35

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9033'
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 12.119 1.071

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4909'
Ταχυδροµικά δελτάρια τυπωµένα ή εικονογραφηµένα. ∆ελτάρια τυπωµένα µε ευχές ή προσωπικά µηνύµατα, έστω και 
εικονογραφηµένα, µε ή χωρίς φακέλους, διακοσµήσεις ή επικολλήσεις 12.092 841

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 11.902 1.891

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6207'
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, 
για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 11.762 38

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1206' Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα 11.658 9.991

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1008'
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) 11.531 15.493

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4421' Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α. 11.519 1.720

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1106'

Αλεύρι, σιµιγδάλι και σκόνη από µπιζέλια, φασόλια, φακές και από τα άλλα ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο και 
από ρίζες ή από κονδύλους µανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και 
παρόµοιες ρίζες και κ 11.474 3.024

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2942' Αµιγείς οργανικές ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 11.199 2.166

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5901'

Υφάσµατα επιχρισµένα µε κόλλα ή µε αµυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόµοιες χρήσεις. Υφάσµατα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσµατα παρασκευασµένα 
για τη ζωγραφική. Υφάσµ 11.087 1.228

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9889' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 10.989 10

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9701'

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 10.862 380

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9023'

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 10.828 199

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6910'

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 10.500 1.200

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5905' Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 10.377 505

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4102'

∆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 10.218 1.310

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 10.038 4.099
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8307' Εύκαµπτοι σωλήνες από κοινά µέταλλα, έστω και µε εξαρτήµατα σύµπλεξης ή ζεύκτες 9.952 704

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7903' Σκόνες και ψήγµατα, από ψευδάργυρο (εκτός από κόκκους από ψευδάργυρο και τις κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 9.897 3.500
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6914' Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 9.769 2.073
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1102' Αλεύρια δηµητριακών εκτός από του σιταριού ή του σµιγαδιού 9.726 4.452



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0909'
Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου, αγριοκύµινου (κάρου), 
καθώς και κέδρου (αρκεύθου) 9.576 690

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7415'

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 9.515 6.678

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4007'

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 9.459 1.453

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8105'

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) 9.424 260

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9024'
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσµό ή συµπίεση, της ελαστικότητας ή άλλων 
µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. µετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) 9.201 33

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 8.975 7.323
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0703' Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 8.922 8.647
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3211' Ξηραντικά παρασκευασµένα 8.772 826

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8214'

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 8.745 241

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9008' Συσκευές προβολής ακίνητων εικόνων. Φωτογραφικές µηχανές µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης 8.559 27

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3001'

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραµένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσµατα αδένων ή άλλων οργάνων ή των 
εκκρίσεων τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης, 
παρασκευασµένες για σκοπούς θεραπ 8.364 50

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5212'
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 8.301 233

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7904' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 8.291 2.811

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7405'
Μητρικά κράµατα χαλκού (εκτός των ενώσεων φωσφόρου-χαλκού φωσφορούχοι χαλκοί, που περιέχουν κατά βάρος > 15% 
φωσφόρο) 8.200 1.000

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7015'

Γυαλιά ωρολογοποιίας και παρόµοια γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά µατογυάλια, κυρτά, καµπυλωτά, κοίλα ή παρόµοια, 
αλλά οπτικώς µη κατεργασµένα, καθώς και κοίλες σφαίρες και τµήµατα αυτών, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των 
γυαλιών (εκτός από ε 7.965 123

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3813'

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης χηµικής 
σύστασης µε πυροσβεστικές ιδιότητ 7.881 2.500

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5302'
Καννάβι Cannabis sativa L. ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από 
καννάβι στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 7.830 1.500

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4820'

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 7.777 300

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7020' Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α. 7.259 74

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4403'

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 7.226 24.005

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9607' Κλείστρα (φερµουάρ) και µέρη αυτών 7.180 433

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2911'
Ακετάλες και ηµιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 7.126 5.440

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1514'
Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 7.096 4.042

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 6.991 2.747

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7103'

Πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένες σε 
κόσµηµα, καθώς και πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, όχι ταιριασµένες, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της 
µεταφοράς (εκτός απόδ 6.925 16



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2819' Οξείδια και υδροξείδια του χρωµίου 6.764 1.005
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4414' Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόµοια είδη 6.750 538

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8461'

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 6.744 1.191

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4303'

Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, 
π.χ. παιχνίδια για παιδι 6.403 12

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5210'
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 6.217 565

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 6.086 208

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2853' Άλλες ανόργανες ενώσεις 6.003 7.503

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7017'

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρµακείου, έστω και µε αριθµητικές ή ογκοµετρικές ενδείξεις (εκτός από δοχεία για 
τη µεταφορά ή τη συσκευασία, καθώς και όργανα, µηχανήµατα και συσκευές για µετρήσεις, πειράµατα και ιατρικές χρήσεις 
του κεφαλαίου 5.960 97

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8547'

Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια 
στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή 
εγκαταστάσεις (εκτός των µο 5.585 4.095

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2804' Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία µη µεταλλικά 5.468 3.100
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2820' Οξείδια του µαγγανίου 5.454 7.000

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4905'
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) 5.394 136

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6809'

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 5.361 3.466

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9202' Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων που έχουν κλίµακα πλήκτρων) 5.351 257

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6303'
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι 
κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 5.334 309

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 5.299 5.450

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6909'

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 5.207 59

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6902'
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόµοια κεραµευτικά είδη για την οικοδοµική, πυρίµαχα (εκτός εκείνων που είναι από 
πυριτικές σκόνες απολιθωµάτων ή από παρόµοιες πυριτικές γαίες) 5.201 1.200

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7205'

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από κόκκους και 
σκόνες σιδηροκραµάτων, αποτορνεύµατα και ρινίσµατα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες ισότοπα2, 
καθώς και ορισµένες ελαττωµατ 5.190 420

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7118'
Νοµίσµατα, ό. συµπ. αυτά που βρίσκονται σε νόµιµη κυκλοφορία (εκτός από µετάλλια, κοσµήµατα από νοµίσµατα, 
αντικείµενα συλλογών µε νοµισµατολογική αξία, απορρίµµατα και θραύσµατα) 5.152 14

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4101'

∆έρµατα ακατέργαστα βοοειδών ή µονόπλων 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 σχισ 5.149 1.250

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4602'

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 5.019 558

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5205'
Νήµατα από βαµβάκι άλλα από τα νήµατα για ράψιµο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85% (εκτός από τα 
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 4.976 1.197

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3203'

Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσµατα (εκτός από τους 
άνθρακες ζωϊκής προέλευσης), έστω και καθορισµένης χηµικής σύστασης. Παρασκευάσµατα µε βάση χρωστικές ύλες 
φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης,τ 4.869 1.320



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8540'

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, 4.826 215

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6308'

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 4.738 112

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1521'
Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα 
(εκτός από τα τριγλυκερίδια) 4.723 322

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7312'
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µονωµένα προϊόντα για την 
ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα) 4.620 707

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9601'

Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, µαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για 
λάξευση, κατεργασµένα, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές (ό. συµπ. τα τεχνουργήµατα που λαµβάνονται µε χύτευση), 
π.δ.κ.α. 4.434 771

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2826' Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύµπλοκα άλατα του φθορίου 4.394 2.282
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2814' Αµµωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυµα (υγρή αµµωνία) 4.227 2.020

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2913'
Παράγωγα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα των αλδεϋδών, των κυκλικών πολυµερών των 
αλδεϋδών ή της φορµαλδεϋδης 4.144 1.108

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2938'
Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγµένοι µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα 
παράγωγα 3.904 21

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5206'
Νήµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από βαµβάκι (εκτός από τα νήµατα 
ραφής και εκτός από τα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 3.843 945

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8437'

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 3.716 20

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7114'

Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός 
από κοσµήµατα, είδη ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 3.645 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7508'
Τεχνουργήµατα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγµατα, ράβδους, είδη µε καθορισµένη µορφή, σύρµατα, 
ελάσµατα, ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσµους, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 3.624 106

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7222' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 3.604 109

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6702'
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 3.602 269

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4817'

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 3.517 1.471

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8715' Παιδικά αµαξάκια και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 3.493 294
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2507' Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωµένες 3.476 6.148

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7016'

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 3.448 424

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9114' Μέρη ρολογιών, π.δ.κ.α. 3.436 72
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9113' Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 3.345 41
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0708' Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 3.282 4.725

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2713'
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείµµατα των λαδιών πετρελαίου ή των 
ασφαλτούχων ορυκτών 3.239 3.000

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4908' Χαλκοµανίες κάθε είδους 3.108 2
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7108' Χρυσός, ό. συµπ. ο επιπλατινωµένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 3.094 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0209'
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 3.033 1.197



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9508'

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 3.001 740

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1401'

Μπαµπού, καλάµια του είδους rotin, κοινά καλάµια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δηµητριακών καθαρισµένα, 
λευκασµένα ή βαµµένα, φλούδες φιλύρας και άλλες φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην 
καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική 2.959 422

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2807' Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατµίζον 2.868 24.534

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8108'
Τιτάνιο και τεχνουργήµατα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τιτάνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν τιτάνιο) 2.838 2.501

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2912' Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες. Πολυµερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορµαλδεϋδή 2.711 206

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7507'
Σωλήνες, καθώς και σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από 
νικέλιο 2.664 50

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7419' Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α. 2.609 190

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5311'

Υφάσµατα από φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσµατα από νήµατα από χαρτί (εκτός από υφάσµατα από λινάρι, υφάσµατα 
από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλος ορισµένης κατηγορίας φυτών της 
κλάσης 5303 και υφάσµατ 2.562 120

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7313'
Αγκαθωτό σύρµα από σίδηρο ή χάλυβα. Στριφτά σύρµατα ή ταινίες, έστω και αγκαθωτά, των τύπων που χρησιµοποιούνται 
για περιφράξεις, από σίδηρο ή χάλυβα 2.523 120

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4910'
Ηµερολόγια κάθε είδους, τυπωµένα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µπλοκ ηµερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα 
φύλλα 2.493 145

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2828' Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εµπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωµιώδη 2.433 1.157

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3801'
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ηµικολλοειδής. Παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, µε 
µορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάµεσων προϊόντων 2.368 1.003

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3202'
Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσµατα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά 
δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσµατα ενζυµατικά για την προεργασία της δέψης 2.360 1.000

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2515'

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 2.348 46.980

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6507'

Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύµµατα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την 
πιλοποιία (εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσµων του τύπου που χρησιµοποιούν οι αθλητές ως απορροφητικές ταινίες για την 
εφίδρωση) 2.265 84

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1301' Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες 2.253 380

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6208'

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 2.253 217

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8449'

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή το τελείωµα της επεξεργασίας του πιλήµατος ή των µη υφασµένων 
υφασµάτων, ό. συµπ. οι µηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίληµα, καθώς και µήτρες πιλοποιίας 
(εκτός από µηχανές για την κατεργασία 2.242 110

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2519'

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 2.228 4.003

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6904'

Τούβλα για την οικοδοµική, κοίλα τούβλα µε µεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα µε ειδικό σχήµα για 
επενδύσεις δοκαριών και παρόµοια είδη, από κεραµευτικές ύλες (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες 
απολιθωµάτων ή από παρόµοιε 2.215 1.335

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0801'
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη 
φλούδα τους 2.209 3.214

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7406' Σκόνες και ψήγµατα, από χαλκό (εκτός από κόκκους χαλκού και τις κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 2.187 175

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9005'

∆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 2.164 339

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4205'

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 2.142 244



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7229'
Σύρµατα από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από 
χοντρόσυρµα) 2.067 60

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα 
από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε 
υπόθεµα. Κόκκοι, 2.048 8.404

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4304'

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) 2.009 186

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5111'
Υφάσµατα από µαλλί λαναρισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισµένες (εκτός από υφάσµατα για τεχνικές 
χρήσεις της κλάσης 5911) 2.002 9

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7311'
∆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) 1.997 243

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4013' Αεροθάλαµοι από καουτσούκ 1.974 15

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8404'
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερµαντήρες, υπερθερµαντήρες, συσκευές 
καθαρισµού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συµπυκνωτές ατµοµηχανών 1.896 35

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6908'

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 1.868 224

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8112'

Βηρύλλιο, χρώµιο, γερµάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο, ίνδιο, νιόβιο (κολόµβιο), ρήνιο, θάλλιο και τεχνουργήµατα από τα 
µέταλλα αυτά, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τα µέταλλα αυτά (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, που 
περιέχουν µέταλλα από τα 1.835 8

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0604'

Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και 
λειχήνες, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, διαβρεγµένα ή αλλιώς 
παρασκευασµένα 1.803 1.265

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8439'

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την παρασκευή ή την 
τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού (εκτός από αυτόκλειστα, λέβητες, ξηραντήρια και άλλες θερµαντικές συσκευές, 
καθώς και καλάνδρες) 1.740 176

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7317'

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 1.652 542

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6213' Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών) 1.591 54

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4601'

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 1.550 40

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3605' Σπίρτα (εκτός από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604) 1.538 83
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2818' Κορούνδιο τεχνητό, χηµικά καθορισµένο ή µη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου 1.484 1.201

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5910'

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 1.460 95

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2715'
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 1.439 638

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6002'

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 1.439 113

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8459'

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 1.435 98

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1202' Αράπικα φυστίκια, όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα 1.354 728

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5504' Ίνες µη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 1.301 928

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5607'
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 1.183 96

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5807' Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε τεµάχια, µη κεντηµένα 1.177 13



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9103'
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) 1.153 55

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2843'
Πολύτιµα µέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίµων µετάλλων, καθορισµένης ή µη 
χηµικής σύστασης. Αµαλγάµατα πολυτίµων µετάλλων 1.141 83

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5513'
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 1.081 403

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8304'

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) 1.073 116

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από χαροβάµβακα) 1.050 91
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9205' Πνευστά µουσικά όργανα, π.χ. κλαρινέτα, τροµπέτες και γκάιντες (εκτός από εκκλησιαστικά όργανα) 1.027 31
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7907' Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 990 468

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4808'

Χαρτιά και χαρτόνια κυµατοειδή, είτε έχουν συγκολληµένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα 
δια πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του παρόντος 
κεφαλαίου (εκτός από τα ε 964 145

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5301'
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 962 250

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8462'

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 961 138

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2927' Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές 950 20

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9206'
Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύµπανα, µεγαλοτύµπανα, ξυλόφωνα, κύµβαλα, χειροκρόταλα 
(καστανιέτες),µαράκας(maracas)] 835 49

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9106'
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) 818 5

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8007' Τεχνουργήµατα από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 795 5

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0714'

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 697 550

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2924' Ενώσεις µε καρβοξυαµιδική οµάδα. Ενώσεις µε αµιδική οµάδα του ανθρακικού οξέος 685 66

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 673 12

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5408'
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 661 9

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2509' Κιµωλία 657 296
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2839' Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών µετάλλων του εµπορίου 624 250

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4804'
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803) 616 20

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8470'

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 583 7

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5608'

∆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 570 58

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4413'
Μεταλλωµένη ξυλεία και άλλη ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισµένης 
µορφής 546 127

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9207'
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, 
κιθάρες και ακορντεόν) 521 60

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5203' Βαµβάκι, λαναρισµένο ή χτενισµένο 518 82

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0506'
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) 494 480



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7603' Σκόνες και ψήγµατα, από αργίλιο (εκτός από σφαιρίδια από αργίλιο και κοµµένες πούλιες) 459 50

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8602'
Σιδηροδροµικές µηχανές (εκτός εκείνων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο ή από συσσωρευτές). 
Εφοδιοµεταφορείς 444 32

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1210' Κώνοι λυκίσκου, νωποί ή αποξεραµένοι, έστω και σπασµένοι,αλεσµένοι, µε µορφή σβόλων. Λουπουλίνη 430 20
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7411' Σωλήνες από χαλκό 385 22

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7104'

Ηµιπολύτιµες και παρόµοιες πέτρες, συνθετικές ή ανασχηµατισµένες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε 
αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, καθώς και συνθετικές ή ανασχηµατισµένες ηµιπολύτιµες και παρόµοιες πέτρες, όχι 
ταιριασµένες, προσω 380 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3825'
Προϊόντα που είναι υπολείµµατα των χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται 
αλλού. Αστικά απορρίµµατα. Λυµατολάσπη. Άλλα απορρίµµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου 373 2

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7319'
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. 359 170

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7407' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 334 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2712'
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 322 17

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7014'

Γυάλινα είδη σηµατοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί, αλλά οπτικώς µη κατεργασµένα (εκτός από γυαλιά 
ωρολογοποιίας και παρόµοια γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά µατογυάλια - ό. συµπ. οι κοίλες σφαίρες και τµήµατα αυτών 
για την κατασκευή αυτώντ 309 16

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4417'

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 290 45

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8464'
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) 286 19

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6905'

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 279 5

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1513'
Λάδια κοκοφοίνικα λάδι κοπρά, λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσµατά τους, έστω και 
εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 276 190

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5811'

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 274 5

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3205'

Χρωστικές λάκες (εκτός από λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, καθώς και εκτός από βερνίκια). Παρασκευάσµατα των τύπων 
που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται να µπουν σαν συστατικά στην παρασκευή 
χρωστικών παρασκευασµάτων µεβ 261 4

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1214'

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 254 140

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9104' Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόµοια ρολόγια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήµατα 247 4
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1205' Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, έστω και σπασµένα 244 250

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9611'

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 241 3

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9208'

Μουσικά κουτιά, όργανα που µιµούνται ορχήστρες, λατέρνες, µηχανικά ωδικά πτηνά, µουσικά πριόνια και άλλα µουσικά 
όργανα που δεν περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 92. Σφυρίχτρες-κράχτες παντός τύπου. Σφυρίχτρες ειδοποίησης, 
κόρνες και άλλα πνευστά όρ 240 3

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4806'

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 234 3



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2806' Χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ. Χλωριοθειικό οξύ 231 139
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1004' Βρώµη 218 200

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7403'
Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα χαλκού, σε ακατέργαστη µορφή (εκτός από τα µητρικά κράµατα χαλκού της κλάσης 
7405) 216 52

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9609'

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 212 33

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3501'
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) 206 36

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9610' Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιµο ή σχεδίαση, έστω και σε πλαίσιο 192 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4407'
Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε 
ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε δακτυλικό αρµό, πάχους > 6 mm 176 40

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8310'

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 172 4

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2907' Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες 170 62

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6602'
Μπαστούνια, ράβδοι-καθίσµατα, µαστίγια, µαστίγια ιππασίας και παρόµοια είδη (εκτός από ράβδους-µέτρα, δεκανίκια, 
ράβδους µε χαρακτήρα όπλου και αθλητικές ράβδους) 154 7

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7301'
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 154 22

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2517'

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 146 200

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 ( 121 16

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7216' Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α. 121 85
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2502' Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 91 19
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1103' Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από δηµητριακά 90 49

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5609'
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. 88 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2810' Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα 80 24
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2802' Θείο εξαχνωµένο ή από κατακρήµνιση. Θείο κολλοειδές 76 24

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 67 108

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7106' Άργυρος, ό. συµπ. ο επιχρυσωµένος ή επιπλατινωµένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 66 1
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2852' Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αµαλγάµατα. 64 29

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4017'
Καουτσούκ σκληρυµένο π.χ. εβονίτης σε κάθε µορφή, στο οποίο περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα και θραύσµατα. 
Τεχνουργήµατα από καουτσούκ σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 61 4

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5803' Υφάσµατα µε ύφανση γάζας (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 58 5
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1001' Σιτάρι και σµιγάδι 43 150
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 41 2

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7010'

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 31 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 28 9
2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ 24 5

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8104'
Μαγνήσιο και τεχνουργήµατα από µαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από µαγνήσιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν µαγνήσιο) 22 1

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2928' Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαµίνης 18 1



2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0814'

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, νωπές, κατεψυγµένες, σε άρµη, σε 
θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η 
διατήρησή τους, ή και αποξερ 16 2

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2602'
Μεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα µαγγανίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα σιδηρούχα µεταλλεύµατα και 
συµπυκνώµατα µαγγανίου, περιεκτικότητας σε µαγγάνιο >= 20% κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος ΕΚΑΧ 14 20

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2805'
Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναµειγµένα ή σε κράµα 
µεταξύ τους. Υδράργυρος 12 20

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8463'

Εργαλειοµηχανές για την κατεργασία ή επεξεργασία, χωρίς αφαίρεση ύλης, των µετάλλων, των φρυγµένων µεταλλικών 
καρβιδίων ή των κεραµοµεταλλουργικών συνθέσεων (εκτός από µηχανές για τη σφυρηλάτηση, την κάµψη, τη λοξοτόµηση, 
το ίσιωµα, το ψαλίδισµα, τηδ 10 9

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6903'

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 8 1

ΕΤΟΣ ΡΟΗ ΧΩΡΑ CN4 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΒΕΛΓΙΟ 295.229.340 319.558.546

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού 53.994.353 9.138.111
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 99SS' Λοιπά προιόντα 37.202.193 19.308.739

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3924'

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 21.436.736 3.631.185

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη 
αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή 
είναι συσκευασµένα για τη λιανικ 13.827.174 178.981

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7108' Χρυσός, ό. συµπ. ο επιπλατινωµένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 11.401.540 435
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7411' Σωλήνες από χαλκό 10.943.230 1.541.438

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2005'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 9.336.261 5.875.176

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7607'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια 
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια 
για χριστουγεννιάτικο δ 8.954.989 2.389.994

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8703'
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 8.151.056 955.833

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2008'

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 7.160.914 6.439.853

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 4.638.981 804.775
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 4.165.190 188.251

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.117.275 997.836

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 2.992.405 5.951.394
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 2.912.405 338.199

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2517'

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 2.852.984 205.208.280



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8428'

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες 
σκάλες, ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, 
γερανούς κάθε είδους, κι 2.842.932 562.606

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8544'

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 2.814.355 371.978

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 2.770.172 1.197.683

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4205'

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 2.522.838 125.087

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2204'

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 2.512.369 1.060.261

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 2.455.995 730.773

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1509'
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 2.311.101 706.596

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 2.175.376 1.177.509
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 1.971.198 765.979

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3824'

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή 
συναφών βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, 
π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείµµ 1.877.772 12.710

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0811'
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 1.809.972 1.384.192

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7610'

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 1.777.041 498.868

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 1.733.144 903.787
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5704' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίληµα, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιµοι 1.647.840 217.760

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7112'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επενδεδυµένα µε πολύτιµα µέταλλα. Άλλα 
απορρίµµατα και θραύσµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα ή ενώσεις πολυτίµων µετάλλων, του τύπου που 
χρησιµοποιείται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίµων 1.633.147 32.460

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8529'

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 1.557.229 10.247

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 1.482.790 265.142

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2519'

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 1.478.387 5.589.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4819'

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 1.427.666 1.082.505

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2402'
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 1.358.779 62.194

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0302' Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 1.280.574 243.990

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7404'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώµατα] ή εκτός από παρόµοιες 
ακατέργαστες µορφές, από ρευστοποιηµένα απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα 
(σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 1.270.565 294.816

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3402'

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 1.210.519 2.364.261



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 1.184.126 14.600.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8907'
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) 1.145.096 891.963

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3903' Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές 1.121.472 748.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.059.363 43.996

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3921'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή 
όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή 
κοµµένα µόνο σε σχήµα τε 979.960 265.007

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7113'
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που 
έχουν ηλικία > 100 ετών) 978.085 164

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8419'

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 936.193 75.723

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 926.956 3.257.982

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2007'
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 877.827 1.625.422

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1905'

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 857.941 394.153

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 837.759 6.627

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Παρασ 825.695 69.216

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης 776.828 111.691

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0403'

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 763.070 262.763

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3923'
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από 
πλαστικές ύλες 727.247 198.646

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 726.872 16.909

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9504'
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για 
τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ 703.088 10.299

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 702.861 72.382

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8541'

∆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 687.329 77.445

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 644.632 331

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0207'
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας 
και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 618.554 567.062

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών 594.233 113.399

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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.· παρασκ 583.749 312.190



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές 
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε 
φερόµενη ηλεκτρική ενέργει 566.686 1.228

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0209'
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 563.678 894.609

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7324'

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) 545.871 75.775

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3207'

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 538.481 668.757

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8431'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 
8430, π.δ.κ.α. 531.703 70.210

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 520.280 3.165

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4412'

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια ξυλεία σε 
απανωτά φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-
διαφράγµατα, πλάκες-διαφράγµατα για παρκ 519.811 314.230

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα 518.933 89.174

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3005'

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 508.210 15.523

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8467'
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη 
ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους 501.797 47.183

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 499.819 15.276

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7219'
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή 
κατάσταση 486.814 70.454

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5407'
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 481.508 104.112

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Συσκευές για 
τη διευκόλυνση της ακο 443.103 382

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1902'

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 437.489 575.368

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 420.114 5.822

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 413.840 453.267

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8504'
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα 
πηνία επαγωγής. Μέρη τους 412.160 56.770

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9404'

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 378.427 24.734

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6004'
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 374.719 80.110

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9612'
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 344.880 7.972

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7211'
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 337.352 348.009

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7210'
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 331.003 112.170

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7114'

Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός 
από κοσµήµατα, είδη ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 330.084 49



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7007'
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) 326.055 37.908

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3909' Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές 319.235 112.097

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8507'

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) 308.419 108.806

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5101' Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι) 292.613 268.854

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3919'
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) 292.174 67.267

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5608'

∆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 289.208 102.016

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, εσ 282.232 324.886

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2208'

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) 275.489 137.520

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 και µε εξωτερ 255.038 311.294

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4823'

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 245.152 39.053

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4818'

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 241.486 65.184

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα 
από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε 
υπόθεµα. Κόκκοι, 241.072 404.223

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 232.342 13.372

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2712'
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 231.065 298.340

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3102'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 229.268 220.450

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7102'

∆ιαµάντια, έστω και κατεργασµένα, αλλά όχι δεµένα σε κόσµηµα (εκτός από πέτρες που δεν είναι δεµένες σε κόσµηµα και 
χρησιµοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασµένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως µέρη 
µετρητών, οργάνων µέτρ 224.325 13

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, που παράγονται από πλατέα 
προϊόντα έ 223.893 248.876

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3701'

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 216.539 30.382

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 215.909 109.113
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 211.526 18.121

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8523'
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή 
(εκτός από τα είδη του κεφαλαίου 37) 211.374 799

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 209.821 15.134



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6302'
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) 207.707 21.562

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3204'

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 206.192 69.343

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 202.900 14.003

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2922' Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες 202.230 393

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5402'
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) 201.213 93.713

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3401'

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 200.778 110.994

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 191.157 303.424

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2104'

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 180.348 96.010

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8409'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
π.δ.κ.α. 176.508 1.604

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από χαροβάµβακα) 175.678 1.435.111
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 172.824 119.889

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3808'

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 170.646 8.232

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 ανεξάρτηταα 162.591 15.469

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 159.974 557

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6204'

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 156.029 2.944

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8423'
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη. 
Σταθµά για ζυγαριές παντός τύπου 152.538 63.856

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 146.345 23.683

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3307'

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 145.086 70.480

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6115'
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) 144.419 6.903

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8418'

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 142.812 21.213

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 140.431 43.078

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0709'

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 138.006 40.931

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0409' Μέλι φυσικό 134.923 17.555

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3209'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή 
διαλυµένα σε υδατώδες µέσο 133.939 43.513

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες 133.340 70.433
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1006' Ρύζι 133.216 435.195



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 127.934 521

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 125.448 15.787

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7116'
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α. 125.197 17

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2009'
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 123.352 127.787

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8711'
Μοτοσυκλέτες (ό. συµπ. τα µοτοποδήλατα) και ποδήλατα µε βοηθητικό κινητήρα, έστω και µε καλάθι στο πλάι. Πλάγια 
καλάθια για µοτοσυκλέτες 123.300 5.830

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 111.531 18.877

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 110.593 3.384
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 110.475 10.571
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε εξωτερική ανάφλεξη 105.451 3.437

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 100.034 29.517

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9603'

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 99.600 58.529

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0809'
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, 
νωπά 98.835 62.168

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5607'
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 96.020 18.060

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4107'

∆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 90.000 2.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 88.049 233.515

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1209'

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 88.040 25.302

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8309'

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 87.356 49.955

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3208'

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 87.313 34.422

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6203'

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 83.397 1.057

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7111' Κοινά µέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωµένα µε πλατίνα, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή 82.510 4

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8802'
Αεροσκάφη µε κινητήρα (π.χ. ελικόπτερα και αεροσκάφη συαθερών πτερύγων). ∆ιαστηµόπλοια, περιλαµβανοµένων και 
των δορυφόρων, πύραυλοι φορείς διαστηµοπλοίων, καθώς και υποτροχιακά διαστηµόπλοια 80.000 1.315

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 78.828 1.208

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9010'

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 78.553 278

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9619'  Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 77.710 15.142



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4303'

Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, 
π.χ. παιχνίδια για παιδι 75.305 432

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7005'

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 75.000 31.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8302'

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 74.643 5.588

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2004'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 73.835 23.947

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7310'

∆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 70.237 21.347

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9503'

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 70.214 4.923

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4203'

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) 68.783 999

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3206'

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 68.158 24.607

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6112' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά 67.354 253

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8442'

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 67.176 6.306

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2006'
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε στιλπνή ή 
κρυσταλλική εµφάνιση 65.730 42.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8424'

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. 
Πυροσβεστήρες, έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες 
συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 65.348 34.662

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4012'

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 63.684 5.844

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8478'
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του καπνού, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 63.272 4.350

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από 
λοσιόν για τα µαλλιά) 62.670 1.360

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 62.535 2.460

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3406' Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη 62.292 2.989
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ 62.114 10.324

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8536'

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 < 62.099 1.309

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3003'

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 61.162 10.262

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 61.135 2.761

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 60.688 1.761



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8516'

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 60.429 4.782

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8311'

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 58.315 210

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 57.695 6.404

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1604'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά 
ψαριού 57.325 9.329

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5515'
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 57.268 3.784

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 57.000 6.937

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6103'

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 56.474 1.769

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 55.551 1.354

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8474'

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 55.217 11.074

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6005'
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα 
από εκείνα των κλάσεων 6001  µέχρι 6004 54.705 1.916

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8535'

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 52.835 1.272

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3806'
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόµες 
λιωµένες 50.096 22.500

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6108'

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 49.535 1.685

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 48.968 17.425

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 47.093 1.254

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 των κλάσεων 8469έ 46.333 336

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 45.929 9.139

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου 45.850 5.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4415'

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 ( 45.078 195.138

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8465'

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 44.847 10.616

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3902' Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 43.574 31.625

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7308'

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 43.173 31.098

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7317'

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 42.231 216.720



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8466'

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 40.880 2.164

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 40.439 9.006

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7106' Άργυρος, ό. συµπ. ο επιχρυσωµένος ή επιπλατινωµένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 39.633 68

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0404'
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. 39.220 32.736

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5601'

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 38.527 25.031

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8709'

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 38.280 2.052

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8414'

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. 38.200 2.099

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4016' Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 38.177 3.480
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1208' Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα) 37.956 11.607
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 37.550 15.822

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6110'
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων 
γιλέκων) 36.638 986

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5810' Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια 36.556 848

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0802'
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, 
καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών) 35.653 4.454

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8716'
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. 35.203 1.093

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1510'

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 35.047 13.174

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 35.012 1.858

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8433'

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 34.770 3.273

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 34.232 10.973
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα 33.453 5.670

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 33.151 4.937

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 32.941 2.528

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8705'

Αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή 
εµπορευµάτων (π.χ. αυτοκίνητα αποκοµιδής οχηµάτων για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυροσβεστικά οχήµατα, 
οχήµατα για το σκούπισµα ή την κατάβρεξη τωνδ 32.000 53.953

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2620'
Τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν µέταλλο ή ενώσεις µετάλλων (εκτός από εκείνα που προέρχονται από την 
κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα) 30.557 138.262

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3801'
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ηµικολλοειδής. Παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, µε 
µορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάµεσων προϊόντων 30.520 43.600

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2515'

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 30.089 103.010

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3811'

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 29.905 8.800



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 29.535 11.966
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6914' Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 29.440 526
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 29.253 2.338

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4202'

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 28.688 1.178

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4820'

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 28.071 5.541

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5503'
Ίνες µη συνεχείς, συνθετικές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για 
νηµατοποίηση 27.239 22.059

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6102'

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, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και 
παντελόνια) 27.221 840

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8207'

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 27.071 2.200

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0106'

Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, 
ψάρια, µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες µικροοργανισµών και 
παρόµοια) 26.877 11.355

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8308'

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 26.840 349

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0303' Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 26.334 7.311

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6815'
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. 26.070 470

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9102'
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) 25.548 21

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8539'
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 25.524 2.962

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8432'

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 24.782 5.069

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2915'
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα 
αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 24.352 23.620

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2102'
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, 
παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 23.591 7.734

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6107'
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 23.277 938

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3306'

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 22.931 3.595

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4810'

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 22.228 35.814

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2903' Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων 21.964 21.700

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5205'
Νήµατα από βαµβάκι άλλα από τα νήµατα για ράψιµο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85% (εκτός από τα 
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 21.652 6.025

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1602'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και 
παρόµοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 21.599 5.418

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8479'
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 84 21.345 268

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9031'
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90. Προβολείς πλάγιας όψης 21.290 625



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8513'
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) 20.985 120

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7804'
Πλάκες, ελάσµατα, ταινίες και φύλλα, από µόλυβδο. Σκόνες και ψήγµατα από µόλυβδο (εκτός από κόκκους από µόλυβδο 
και κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 20.796 2.019

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 20.779 3.512

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8215'

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 20.605 710

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5210'
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 20.594 1.096

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9013'
∆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 20.425 19

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2514'
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 19.895 95.880

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1605' Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα 19.473 2.126

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6211'
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, 
π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 18.900 329

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8481'
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 18.708 2.461

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 18.323 1.822

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7225'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί 
σε θερµή ή ψυχρή κατάσταση 18.209 4.315

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0402' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 18.204 14.770

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9701'

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 18.028 718

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 17.291 4.737

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2203' Μπίρα από βύνη 17.084 15.642

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8202'
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. 
τα φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες) 16.777 858

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4302'

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 16.003 129

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3816'
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή 
άλλο άνθρακα) 15.820 39.650

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8413'

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 15.746 1.016

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2103'
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, 
έστω και παρασκευασµένο, και µουστάρδα 15.580 13.277

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4014'

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 15.383 1.605

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2914'
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 15.349 6.720

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6505'

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 ( 15.269 907



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 15.229 2.375

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9017'

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 15.210 650

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8427'
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε διάταξη χειρισµού (εκτός από 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα) 15.200 3.501

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0711'

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 15.101 14.836

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 14.638 82
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 14.550 495

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9019'

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, 
οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή 
και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 14.512 89

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5903'

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 14.209 1.089

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0910'

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 14.146 2.310

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8546' Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από µονωτικά τεµάχια) 14.085 336

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8205'

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 13.891 1.937

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3907'
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 13.573 5.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7204'

Απορρίµµατα και θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίµµατα πλινθωµένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από σκουριές, ίσκα 
και άλλα απορρίµµατα που προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, απορρίµµατα και θραύσµατα, ραδιενεργά 
και Θραύσµατα από όγκους 13.203 20.630

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7412' Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από χαλκό 13.190 1.361

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6202'
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) 13.139 304

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 13.039 5.862

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8201'

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 12.926 2.345

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6813'

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 12.825 3.563

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4004' Απορρίµµατα, θραύσµατα και ξέσµατα από µη σκληρυµένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους 12.647 140.570

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0504'
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, 
κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά 12.610 1.290

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6217'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 12.535 602

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1601'
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 12.251 1.993

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7314'

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 12.133 857

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2202'
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) 11.490 19.327



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7216' Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α. 11.477 19.290

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6210'

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 11.350 32

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6212'

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 11.324 169

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου 11.043 108

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4901'
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση) 10.978 423

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8440'

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) 10.650 10.500

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 10.636 1.731

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2201'
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 10.475 35.599

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9401'
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. 10.283 766

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9403'
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 10.081 1.871

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7013'

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 10.011 789

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 9.957 2.889

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2101'

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 9.720 451

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8460'

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 9.700 677

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1502'
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) 9.666 390

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2847' Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ) 9.591 22.050

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8512'

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 9.436 370

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 9.330 38.845

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9026'

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 9.158 180

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7010'

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 8.547 22.934

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 8.434 4.890
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 8.372 1.161

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8480'

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 8.262 560



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα 8.127 7.625

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6101'
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) 8.078 140

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή 8.039 2.860

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4905'
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) 8.015 122

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4817'

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 7.963 1.263

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9506'

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 7.885 1.135

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών) 7.560 131

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8203'
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 7.372 916

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7904' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 7.309 2.693
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1301' Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες 7.159 60

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7323'

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 7.159 370

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9015'
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας 
ή γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα 7.123 184

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8609'
Εµπορευµατοκιβώτια (containers), ό. συµπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευασµένα και 
εξοπλισµένα για έναν ή περισσότερους τρόπους µεταφοράς 7.120 16.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8537'

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 6.999 70

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8438'

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) 6.996 371

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3812'

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 6.818 2.500

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8211'

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 6.634 684

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8530'

Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, δρόµους, ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια (εκτός από τις 
µηχανικές ή ηλεκτ 6.578 142

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7419' Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α. 6.502 100

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8527'
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 6.408 134

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2309' Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 6.239 2.279

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4809'

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 6.158 1.500

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8204'
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες 
σύσφιγξης, έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα 6.083 1.155

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6303'
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι 
κρεβατιών, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 6.029 262

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0703' Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 5.959 1.282



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7118'
Νοµίσµατα, ό. συµπ. αυτά που βρίσκονται σε νόµιµη κυκλοφορία (εκτός από µετάλλια, κοσµήµατα από νοµίσµατα, 
αντικείµενα συλλογών µε νοµισµατολογική αξία, απορρίµµατα και θραύσµατα) 5.836 16

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 5.814 376

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7321'

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 5.785 2.570

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 5.755 1.469
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 5.703 16

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8451'

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 5.671 1.874

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3214'
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. 
Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 5.618 1.591

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3506'
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 5.523 5.470

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6601'
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) 5.299 514

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4002'

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 5.240 7.650

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6201'
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) 5.210 200

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 5.150 60

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 5.146 45

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1302'
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα 5.123 268

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8701' Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήµατα (εκτός από τα οχήµατα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) 5.100 75.000
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 5.077 2.354

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6909'

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 5.047 209

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8531'

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 4.999 34

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8470'

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 4.708 4

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8484'
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως 
προς τη σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα 4.603 84

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9027'

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 4.572 10

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3702'

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από 
χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, 
ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθ 4.529 875

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5310'
Υφάσµατα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισµένης 
κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303 4.496 185

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3403'

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 4.412 495



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 4.407 48.970
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 4.294 27

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6207'
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, 
για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 4.283 68

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6911'

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 4.022 1.113

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3823'
Βιοµηχανικά µονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από εξευγενισµό. Βιοµηχανικές λιπαρές αλκοόλες.   
απόεξευγενισµό ραφινάρισµα. Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες 3.960 2.200

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8702' Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός 3.939 8.500

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.891 1.025

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2936'

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 3.840 480

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8436'

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 3.809 253

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2508'

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 3.744 1.800

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6117'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του 
ενδύµατος, από πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α. 3.699 39

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1702'

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 3.670 1.340

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8450'
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος                                    ξη στεγνώµατος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 3.656 363

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8214'

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 3.642 277

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9025'
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 3.584 244

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5209' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g 3.563 222
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 3.557 81

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5509' Νήµατα από συνθετικές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 3.521 360
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 3.375 523

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8526'
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού         
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 3.236 11

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6114' Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα 3.015 90

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6306'

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 3.000 1.100

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8483'

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 2.954 213

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8545'
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 2.803 58

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5408'
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 2.728 93



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8448'

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 2.700 220

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5909'
Σωλήνες για αντλίες και παρόµοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εµποτισµένοι ή επιχρισµένοι, ή µε βαλβίδες ή 
εξαρτήµατα από άλλες ύλες 2.656 617

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 2.606 17

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6801'
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόµων, κράσπεδα πεζοδροµίων και πλάκες για στρώσιµο, από φυσικές πέτρες (εκτός από 
αυτές του σχιστόλιθου) 2.569 13.410

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8505'

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 2.534 932

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8301'
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 2.335 92

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0405'
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 2.269 323

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3405'

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, 2.221 949

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2501'
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 2.176 20.085

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8548'

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 2.168 13

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.163 478

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6809'

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 2.138 5.370

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1512'
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 2.080 1.620

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0801'
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη 
φλούδα τους 2.071 345

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7318'

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 2.025 187

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7009'
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 1.932 342

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7407' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 1.840 160

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8441'
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συµπ. οι µηχανές κοπής 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. 1.838 2.000

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4402'

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 1.820 530

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9004'
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) 1.811 9

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6001' Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 1.750 76

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6209'
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, 
καθώς και εκτός από σκούφους) 1.680 86



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1904'

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 1.637 489

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3006' Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 1.618 7

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3813'

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης χηµικής 
σύστασης µε πυροσβεστικές ιδιότητ 1.618 1.043

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 1.596 5.430

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4304'

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) 1.584 59

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές 1.578 53

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8209'
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή 
από κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις 1.569 9

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 1.539 92

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3809'

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 1.523 845

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.502 143

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8515'

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 1.479 61

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7214'
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 1.458 2.450

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0210'
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, 
βρώσιµα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 1.397 114

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4015'
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) 1.395 257

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5007' Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι 1.392 80

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2516'

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 1.348 2.837

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8511'

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 1.319 99

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8477'
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 1.273 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1108' Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 1.200 2.400
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 1.155 770

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9029'

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 1.155 10

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4811'

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 1.124 654

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5807' Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε τεµάχια, µη κεντηµένα 1.110 84
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2921' Ενώσεις µε αµινική οµάδα 1.007 147

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5513'
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 1.006 20

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8803' Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 974 16



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9101'
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) 972 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8714'
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 918 15

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8403'
Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και λέβητες υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 
8402) 917 260

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9001'

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 862 7

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 859 132

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8305'

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 842 242

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9002'
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) 840 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0206'
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, 
νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 785 1.046

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9007'
Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 778 50

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6301'
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη 
κλινοστρωµνής και παρόµοια είδη της κλάσης 9404) 763 29

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6216'
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) 677 58

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5212'
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 676 10

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2916'
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 670 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4602'

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 663 121

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6208'

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 662 18

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4421' Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α. 614 105

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα 601 154

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6406'

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) 552 35

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8707'
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 550 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8547'

Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια 
στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή 
εγκαταστάσεις (εκτός των µο 538 27

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9033'
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 509 17

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 502 31
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1206' Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα 455 158

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6401'

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 450 17

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 448 118



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5801'
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) 448 17

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5211'
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 438 25

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7312'
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µονωµένα προϊόντα για την 
ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα) 435 152

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9608'

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 435 61

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καµµιά άλλη κατεργασία εκτός από 
εκείνες που αναφέρονταισ 384 202

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 364 51

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 360 720
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5501' ∆έσµες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 55, από συνθετικές ίνες συνεχείς 355 16

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6116'
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός 
εκείνων που προορίζονται για µικρά παιδιά) 344 44

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4409'

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 343 20

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4902' Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις 323 65

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9106'
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) 318 3

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8416'

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 315 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8519'
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) 305 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5512' Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85% 285 17

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8310'

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 280 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7320'

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) 245 31

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3210'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια (εκτός από αυτά µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή). 
Χρωστικά (pigments) µε νερό παρασκευασµένα, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το τελείωµα των δερµάτων 239 24

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, 238 101

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3916'

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 236 16

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5811'

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 233 13

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 221 630

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8543'
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 85 218 7



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 215 168

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1207'
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) 212 50

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7020' Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α. 210 9

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 204 14

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8502' Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί µετατροπείς 200 16

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9030'

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 189 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3914' Ιοντοανταλλάκτες µε βάση τα πολυµερή των κλάσεων 3901 έως 3913, σε αρχικές µορφές 188 3

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4009'
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, 
γωνίες, φλάντζες) 175 20

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4808'

Χαρτιά και χαρτόνια κυµατοειδή, είτε έχουν συγκολληµένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα 
δια πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του παρόντος 
κεφαλαίου (εκτός από τα ε 170 110

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 149 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8518'

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 145 3

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις) 144 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3913'
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 142 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8461'

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 141 26

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7315'

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 139 3

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5910'

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 126 20

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3703' Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιηµένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 125 12
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1202' Αράπικα φυστίκια, όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα 121 51

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8412'
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 115 4

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6213' Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών) 114 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8108'
Τιτάνιο και τεχνουργήµατα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τιτάνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν τιτάνιο) 113 11

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4903' Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά 111 9

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8213'

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 110 10

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9609'

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 110 24

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους 81 3
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4904' Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή µη, έστω και δεµένη 74 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5506' Ίνες µη συνεχείς, συνθετικές, που είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 70 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7110'
Πλατίνα (ό. συµπ. το παλλάδιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το όσµιο και το ρουθήνιο) σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή 
σε σκόνη 68 7



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2509' Κιµωλία 67 28

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7103'

Πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένες σε 
κόσµηµα, καθώς και πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, όχι ταιριασµένες, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της 
µεταφοράς (εκτός απόδ 64 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3821' Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, ιδιαίτερα παρασκευασµένα 62 4

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8540'

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, 62 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1212'

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 61 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6704'
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. 61 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59 58 4

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 κ 47 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3906' Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές 46 4

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 46 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 46 3
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8908' Πλοία και άλλες πλωτές διατάξεις, προς διάλυση 42 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 41 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8306'

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, 39 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1521'
Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα 
(εκτός από τα τριγλυκερίδια) 36 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για 
άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) 34 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2853' Άλλες ανόργανες ενώσεις 30 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9616'

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 30 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7316' Αγκυρες, κερκέτια και µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 28 3

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7409'
Ελάσµατα και ταινίες, από χαλκό, µε πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες, καθώς και 
µονωµένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 20 5

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9105'

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) 19 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8521'
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) 16 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7101'

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, είτε είναι κατεργασµένα ή διαβαθµισµένα είτε όχι, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε 
δεµένα σε κόσµηµα, καθώς και µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της 
µεταφοράς (εκτός απόα 11 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5309' Υφάσµατα από λινάρι 10 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4417'

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 7 1



2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7018'

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 7 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4416'
Βαρέλια, κάδοι, µαστέλα και άλλα τεχνουργήµατα βαρελοποιίας και τα αναγνωρίσιµα µέρη τους, από ξύλο, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι δούγες 6 300

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2205' Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών ουσιών 5 1
2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5406' Νήµατα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 5 2

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9103'
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) 4 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3105'

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα 
(εκτός από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα 
λιπάσµατα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 2 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7229'
Σύρµατα από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από 
χοντρόσυρµα) 2 1

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 1 1



ΕΤΟΣ ΡΟΗ ΧΩΡΑ CN4 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ 1.307.163.674 552.567.319

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη 
αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασµένα για τη λιανικ 137.527.114 2.153.429

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 84.400.144 165.216.572

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών 
είτε όχι. Εµβόλια, 74.309.507 81.732

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8703'
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 54.103.785 6.560.893

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 40.211.473 1.302.677

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 35.528.021 23.713.601

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 28.644.898 2.902.921

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 25.171.938 480.334

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 24.933.333 4.831.946

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
ανεξάρτηταα 21.181.271 1.733.952

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 21.153.971 770.149

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3808'

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 20.394.715 4.238.147

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 17.989.156 4.264.169

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Παρασ 16.929.596 338.053

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3102'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 13.949.699 33.199.302

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 13.013.836 375.155

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2004'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 12.728.640 17.806.643

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Συσκευές για τη διευκόλυνση 
της ακο 12.464.206 64.774

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8431'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, 
π.δ.κ.α. 12.384.445 955.581

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 11.428.252 2.127.045

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
των κλάσεων 8469έ 11.052.452 517.688

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 10.492.277 417.771

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8429'

Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούµενοι (µπουλντόζες και πλάγιες µπουλντόζες), καθώς και οµαλυντήρες χώµατος και δρόµων 
(graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι 
συµπιεστές εδάφους 10.238.245 1.687.649

ΑΦΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΒΕΛΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5502' ∆έσµες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 55, από τεχνητές ίνες συνεχείς 10.120.498 2.037.017
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2309' Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 9.880.968 5.362.857
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 9.732.917 2.879.567
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 9.468.998 4.409.331
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0402' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 9.427.801 4.367.699

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 9.168.267 2.789.262

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1905'

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 8.680.730 2.580.920

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3701'

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 8.672.083 665.219

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 8.333.208 17.657.379
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 8.073.284 1.792.835

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3402'

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 8.027.996 4.763.448

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8414'

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. 7.552.276 470.429

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 7.080.642 8.023.966

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3924'

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 6.984.596 905.497

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 6.579.121 3.196.021
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3902' Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 6.336.213 4.556.871

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3824'

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών 
βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που 
είναι υπολείµµ 6.099.668 2.285.114

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 5.750.111 218.056
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης 5.533.788 1.024.014
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 5.422.361 1.536.133

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1517'

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 5.375.178 5.141.237

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3907'
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 5.350.582 2.894.236

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0401' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 5.347.905 3.140.636

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 5.343.473 87.592

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0207'
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και 
φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 5.241.896 3.510.202

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3006' Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 5.183.016 33.960
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 5.018.347 7.592.878
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου 4.910.921 103.562

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6203'

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 4.890.576 127.711



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6103'

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 4.877.057 99.659

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9007'
Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 4.875.497 21.235

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για άλλους 
γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη 
σηµείωση 7α) 4.858.745 6.935.296

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4810'

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 4.817.936 7.398.532

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 4.508.434 297.446

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3105'

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός 
από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσµατα). 
Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 4.352.559 13.258.034

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4202'

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 4.333.579 267.812

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν 
για τα µαλλιά) 4.314.333 92.500

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 4.135.769 240.697
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2840' Βορικά. Υπεροξοβορικά υπερβορικά 4.073.818 15.195.508
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3904' Πολυµερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωµένων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 4.051.670 4.681.678

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8467'
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό 
κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους 4.037.320 373.244

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3903' Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές 3.997.864 2.765.510
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε εξωτερική ανάφλεξη 3.987.933 173.998

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2103'
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και 
παρασκευασµένο, και µουστάρδα 3.981.952 2.295.851

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 3.844.198 139.758

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.770.923 2.991.508

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3206'

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 3.758.823 1.756.186

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9027'

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 3.732.572 29.175

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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.· παρασκ 3.667.130 1.175.995

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2009'
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 3.642.324 2.178.587

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3909' Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές 3.605.294 1.620.927

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 3.379.580 47.568

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8709'

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 3.287.120 219.166

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων γιλέκων) 3.228.416 65.315



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2402'
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 2.960.167 210.309

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8442'

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 2.915.764 349.947

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.911.496 471.524

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8419'

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 2.886.997 207.142

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8483'

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 2.855.315 120.793

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3823'
Βιοµηχανικά µονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από εξευγενισµό. Βιοµηχανικές λιπαρές αλκοόλες.   απόεξευγενισµό 
ραφινάρισµα. Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες 2.835.383 996.133

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9619'  Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 2.813.542 358.787

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3923'
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από 
πλαστικές ύλες 2.784.362 973.690

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 2.748.984 2.055.949
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3912' Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 2.715.164 426.052

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6204'

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 2.701.786 31.152

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1006' Ρύζι 2.674.013 1.879.157
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 2.576.305 292.540

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9022'

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 2.567.620 27.567

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3905'
Πολυµερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές µορφές. Άλλα πολυµερή του βινυλίου σε αρχικές 
µορφές 2.513.005 678.815

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2836' Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αµµωνίου του εµπορίου που περιέχει καρβαµιδικό του αµµωνίου 2.476.133 7.369.674

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 2.474.717 803.079
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα 2.421.545 882.640

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 κ 2.390.322 604.220

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους 2.334.694 293.305

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2918'
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συµπληρωµατικές οξυγονούχες οµάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 2.285.707 1.399.593

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7007'
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) 2.274.136 860.878

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή 2.196.605 1.116.837

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8543'
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
85 2.196.493 326.420

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 2.160.359 59.735

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1904'

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 2.109.527 976.174

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3822'

∆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 2.102.009 64.131



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7102'

∆ιαµάντια, έστω και κατεργασµένα, αλλά όχι δεµένα σε κόσµηµα (εκτός από πέτρες που δεν είναι δεµένες σε κόσµηµα και 
χρησιµοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασµένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως µέρη 
µετρητών, οργάνων µέτρ 2.088.056 122

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3911'
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουµαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα πολυµερή που παίρνονται 
µε χηµική σύνθεση, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 2.085.999 689.849

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6211'
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, π.δ.κ.α. 
(εκτός των πλεκτών) 2.033.801 47.888

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6115'
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) 2.001.556 130.959

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2929'

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 1.968.120 779.555

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2203' Μπίρα από βύνη 1.925.059 2.064.028

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8523'
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός 
από τα είδη του κεφαλαίου 37) 1.920.688 64.820

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.909.341 102.859

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 1.893.686 56.050

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8202'
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. τα 
φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες) 1.848.026 132.288

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8536'

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 < 1.833.647 51.477

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3403'

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 1.830.860 592.011

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8418'

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 1.828.023 188.529

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3307'

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 1.826.484 537.976

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0405'
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 1.822.429 417.954

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8518'

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 1.775.160 78.084

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3815'
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσµατα, π.δ.κ.α. (εκτός από παρασκευάσµατα µε την 
ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού) 1.770.321 769.821

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 1.724.091 582.776

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5702'
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 1.692.490 288.036

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7219' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 1.687.992 802.325
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 1.671.127 220.969

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2909'

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, 
υπεροξείδια κετονών, καθορισµένης ή µη χηµικής σύστασης, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα 
παράγωγά τους 1.639.007 902.169

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8433'

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 1.612.736 92.470



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.574.919 191.209

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1702'

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 1.564.748 2.390.586

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1302'
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα 1.548.903 132.410

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8519'
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) 1.507.193 43.451

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4016' Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 1.500.758 200.761
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2903' Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων 1.486.095 917.997
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0702' Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 1.480.368 1.254.619
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7325' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 1.455.212 1.248.762

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3208'

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 1.454.437 488.048

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2815' Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα. Υδροξείδιο του καλίου καυστική ποτάσα. Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 1.454.120 4.614.091
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3906' Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές 1.435.727 339.900

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2915'
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.429.666 1.164.020

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1602'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια 
προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 1.423.631 254.838

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7323'

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 1.403.520 166.676

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2208'

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) 1.399.512 223.909

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8502' Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί µετατροπείς 1.391.369 177.817

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.390.025 4.715

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2930' Θειοενώσεις οργανικές 1.368.446 484.482

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2202'
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) 1.350.423 1.419.882

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8413'

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 1.339.219 41.517

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6201'
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) 1.336.619 26.288

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7019'

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 1.329.872 824.740

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2936'

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 1.317.003 540.111

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4801' Χαρτί εφηµερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 1.299.041 2.429.376

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3811'

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 1.286.907 422.213

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2005'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 1.276.178 489.956



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6101'
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) 1.272.795 25.385

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3820'
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) 1.271.915 1.294.571

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3910' Σιλικόνες σε αρχικές µορφές 1.268.062 396.008

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3204'

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 1.254.749 149.151

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3919'
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) 1.251.583 245.361

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2713'
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείµµατα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων 
ορυκτών 1.228.904 2.962.604

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7009'
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 1.178.339 1.784.019

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5407'
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 1.177.118 194.896

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2905' Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.176.663 1.182.320

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3005'
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 1.167.471 29.231

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0902' Τσάι, έστω και αρωµατισµένο 1.160.734 87.117

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8527'
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 1.120.923 45.726

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1109' Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 1.106.130 881.501

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές 
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε φερόµενη 
ηλεκτρική ενέργει 1.082.910 2.917

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.072.893 11.710

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8701' Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήµατα (εκτός από τα οχήµατα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) 1.070.887 179.587

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7210'
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 1.067.342 1.777.137

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4818'

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 1.065.689 493.434

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4002'

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 1.060.523 479.581

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3207'

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 1.034.558 287.829

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 1.021.244 981.537

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8479'
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
84 1.012.738 85.751

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7005'

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 1.012.033 2.505.460

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2301'
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 1.007.971 3.518.300

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8702' Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός 1.006.876 135.570

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9403'
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 992.474 121.923



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9506'

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 956.873 46.353

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 942.289 1.402

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2707'
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 936.926 1.105.973

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5402'
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) 927.276 116.931

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0101' Άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 922.500 2.250
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6112' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά 918.730 38.286

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8438'

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) 917.522 26.716

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6202'
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) 905.321 8.960

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3702'

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, 
χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιηµένες, που δεν 
έχουν εκτεθ 902.424 38.668

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2917'
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 900.938 795.214

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3214'
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. 
Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 894.933 355.353

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3921'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια 
συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα 
µόνο σε σχήµα τε 884.032 70.578

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3209'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα 
σε υδατώδες µέσο 858.953 269.831

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8212'
Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής µηχανής (ό. συµπ. οι ηµιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από κοινά 
µέταλλα 855.711 51.312

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3809'

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 846.613 827.467

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 842.005 13.349

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8511'

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 841.899 42.482

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8481'
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 825.970 37.769

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3401'

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 823.292 248.208

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1511' Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 796.176 647.603

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9602'

{half}λες για λάξευση, φυτικές ή ορυκτές, κατεργασµένες, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές, π.δ.κ.α. Τεχνουργήµατα χυτά ή 
λαξευτά από κερί, παραφίνη, στεατίνη, φυσικά κόµµεα ή ρητίνες ή από πάστες που µπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία 
και άλλ 792.944 1.808.066

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 792.038 14.985

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 790.611 42.120

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0811'
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 781.047 294.235

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2834' Νιτρώδη. Νιτρικά 779.431 1.188.387

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 777.287 826.060



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2921' Ενώσεις µε αµινική οµάδα 776.790 184.716

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7408'
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) 772.676 141.969

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8516'

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 767.541 74.042

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3302'

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 767.035 207.443

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8512'

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 751.115 30.475

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2914'
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 742.135 674.070

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 740.658 36.490

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0602'
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) 737.635 699.027

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8716'
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. 720.300 804.212

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 715.497 4.408

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8544'

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 712.477 99.527

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3707'

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 711.865 491.115

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3003'

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 708.170 1.968

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2847' Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ) 700.139 1.633.278
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 699.582 32.582

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9603'

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 684.648 12.915

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8457' Κέντρα κατεργασίας, µηχανές πολλαπλής διαδροµής και µηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των µετάλλων 679.260 62.549
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 672.018 3.408

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6210'

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 644.729 10.891

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2939' Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγµένα µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 644.611 2.561

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6108'

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 641.006 9.276

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2835' Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 638.737 518.262

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8424'

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, 
έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες συσκευές (εκτός από τις 
ηλεκτρικ 626.528 28.712

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8477'
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 84 623.357 123.720

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2934'
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από ενώσεις µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) οξυγόνου ή 
αζώτου) 621.233 39.355



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2931' Αµιγείς οργανικές-ανόργανες ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 617.655 195.050

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5403'
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) 613.978 7.290

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6212'

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 608.378 2.640

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9101'
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) 601.906 3.213

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2207'
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, 
οποιουδήποτε τίτλου 600.292 561.839

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 598.188 57.589

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8529'

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 585.756 7.132

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1108' Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 585.360 818.555

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8207'

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 579.050 15.926

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6114' Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα 576.962 11.171

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4411'

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 576.803 468.548

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2007'
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 574.633 238.743

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8474'

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 567.635 97.098

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4809'

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 567.214 419.892

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6102'
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, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια) 559.160 10.707

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 558.146 291.108
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7216' Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α. 557.122 1.053.600
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1105' Αλεύρι, σιµιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες 550.384 513.025

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3504'
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α. Σκόνη δέρµατος, κατεργασµένη ή µη 
µε χρώµιο 548.427 158.146

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3506'
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 546.163 336.943

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3505'

∆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 528.278 440.611

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2940'

Ζάχαρα χηµικώς καθαρά (εκτός από ζαχαρόζη, λακτόζη, µαλτόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη οπωροζάχαρο). Αιθέρες και εστέρες 
ζαχάρων και τα άλατά τους (εκτός από φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση προβιταµίνες, βιταµίνες, ορµόνες, ετερογλυκοζίτες, 
φυτικά αλκ 520.296 32.818

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9031'
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. 
Προβολείς πλάγιας όψης 518.132 43.054

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8211'

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 518.088 57.309

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 517.278 157.901
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2922' Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες 514.188 293.715
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 512.912 42.813



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2916'
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 512.444 32.807

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0408'
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 510.134 152.422

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 508.450 507.481

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3812'

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 501.094 83.620

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1509'
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 485.011 199.542

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3507' Ένζυµα. Ένζυµα παρασκευασµένα, π.δ.κ.α. 482.759 37.345

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4811'

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 476.463 181.729

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 471.251 9.407

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8714'
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 466.188 31.903

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8504'
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία 
επαγωγής. Μέρη τους 464.010 53.433

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6505'

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 ( 461.372 9.902

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7308'

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 445.065 382.838

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2204'

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 442.758 93.324

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8205'

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 440.440 55.106

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3212'

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 437.313 51.255

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4819'

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 434.084 140.805

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8450'
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος                                    ξη στεγνώµατος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 431.711 35.197

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2803' Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες µορφές άνθρακα, π.δ.κ.α. 418.781 468.768
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8712' ∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συµπ. τα τρίτροχα µεταφοράς εµπορευµάτων), χωρίς κινητήρα 417.856 20.109

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5906'
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) 413.457 23.115

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5801'
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) 411.162 35.769

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8484'
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως προς τη 
σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα 401.958 7.302

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής, από καουτσούκ µη σκληρυµένο 399.729 87.805

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7006'

Υαλοπίνακες ή είδη καθορισµένης µορφής από γυαλί, το οποίο είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή µη αντανακλαστική 
στρώση ή όχι, το οποίο είναι κυρτωµένο, µε κατεργασµένα άκρα, χαραγµένο, διάτρητο, σµαλτωµένο ή αλλιώς κατεργασµένο, και 
το οποίο δε 399.545 527.591

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 396.931 1.486



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7013'

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 393.194 86.589

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2201'
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 384.036 1.649.532

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3306'

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 378.345 57.346

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8428'

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες σκάλες, 
ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 375.799 3.178

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7304' Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 374.521 526.759

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9612'
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 365.598 34.913

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 363.726 26.501

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3703' Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιηµένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 361.837 45.578
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες 360.350 34.206

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0910'

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 358.093 21.710

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8215'

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 356.618 51.753

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9001'

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 354.155 566.477

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0504'
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά 350.997 92.188

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8458' Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία µετάλλων µε αφαίρεση υλικού 349.862 42.583

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7615'

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 347.718 52.104

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8408'
Εµβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ηµι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ ή ηµι- 
ντήζελ 347.518 19.661

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0302' Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 345.322 115.571

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8507'

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) 342.531 22.849

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1505' Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης 339.193 29.151

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7208'
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή 
κατάσταση, µη επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο, ούτε επενδυµένα 336.669 442.720

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2303'
Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα 
ζαχαροποιίας, υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων 334.596 705.674

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8301'
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 332.674 7.751

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6107'
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 329.636 4.705

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0206'
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 328.069 143.420

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8427'
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε διάταξη χειρισµού (εκτός από 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα) 322.526 106.067



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, εσ 320.510 130.851

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 317.156 5.385

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9004'
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) 316.630 7.722

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2617'

Μεταλλεύµατα και τα εµπλουτισµένα από αυτά (εκτός από σιδηροµεταλλεύµατα, µεταλλεύµατα µαγγανίου, χαλκού, νικελίου, 
κοβαλτίου, αργιλίου, µολύβδου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου, χρωµίου, βολφραµίου, ουρανίου, θορίου, µολυβδαινίου, τιτανίου, 
νιοβίου, τανταλ 314.049 44.963

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8451'

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 312.590 26.127

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 311.885 28.470

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3502'
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 309.484 30.880

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2505'
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) 308.076 1.279.691

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0404'
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. 306.928 129.384

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα 303.995 51.233

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7322'

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 303.686 102.153

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 301.865 75.771
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59 301.217 20.407

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8430'

Μηχανές και συσκευές για τον χωµατισµό, την ισοπέδωση, την συµπίεση, τη γεώτρηση ή την εξόρυξη µεταλλευµάτων ή άλλων 
ορυκτών, πασσαλοπήκτες, εξαγωγείς πασσάλων και εκχιονιστήρες (εκτός εκείνων που είναι συναρµολογηµένοι σε 
σιδηροδροµικά βαγόνια ή στο 301.070 54.968

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2008'

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 300.602 101.837

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8537'

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 296.947 8.717

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 294.044 10.825

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8545'
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 292.553 125.307

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6209'
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς 
και εκτός από σκούφους) 285.956 23.333

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8110'
Αντιµόνιο και τεχνουργήµατα από αντιµόνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αντιµόνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν αντιµόνιο) 283.353 40.855

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0904' Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή θρυµµατισµένα ή σε σκόνη 279.579 16.325
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8903' Θαλαµηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού. Κωπήλατοι λέµβοι και µονόξυλα (κανώ) 279.490 21.238

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8526'
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού                   
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 275.580 2.054

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 273.461 70.030

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9615'

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. 269.116 4.353

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1605' Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα 268.823 21.838

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0802'
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια 
Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών) 268.129 16.838



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0709'

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 265.826 293.980

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2925' Ενώσεις µε καρβοξυϊµιδική οµάδα, στις οποίες περιλαµβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της, ή µε ιµινική οµάδα 264.701 15.836

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4012'

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 263.440 65.845

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9025'
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 260.634 5.066

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 260.576 205.500

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0706'
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά 
ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 257.500 508.914

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 255.305 216.630

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2844'
Στοιχεία και ισότοπα, χηµικά, ραδιενεργά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα χηµικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιµα και γόνιµα, και 
οιενώσεις τους. Μείγµατα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά 254.479 531

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2926' Ενώσεις µε νιτριλική οµάδα 253.217 7.024

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2104'

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 250.182 81.120

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8302'

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 243.306 44.355

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1101' Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού 241.867 442.970

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3918'

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 239.806 115.066

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2941' Αντιβιοτικά 239.283 3.573

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7225'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερµή ή ψυχρή κατάσταση 237.492 194.671

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5704' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίληµα, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιµοι 237.439 103.241
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0409' Μέλι φυσικό 236.192 102.561

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8463'

Εργαλειοµηχανές για την κατεργασία ή επεξεργασία, χωρίς αφαίρεση ύλης, των µετάλλων, των φρυγµένων µεταλλικών 
καρβιδίων ή των κεραµοµεταλλουργικών συνθέσεων (εκτός από µηχανές για τη σφυρηλάτηση, την κάµψη, τη λοξοτόµηση, το 
ίσιωµα, το ψαλίδισµα, τηδ 229.912 1.501

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7318'

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 229.796 31.787

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6401'

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 227.349 13.312

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4009'
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, γωνίες, 
φλάντζες) 227.101 11.026

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6806'

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 224.251 110.117

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4415'

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 ( 221.022 176.345

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 220.335 1.692
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 217.266 12.621

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3104'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά καλιούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 215.561 391.506



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8531'

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 214.182 2.537

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8711'
Μοτοσυκλέτες (ό. συµπ. τα µοτοποδήλατα) και ποδήλατα µε βοηθητικό κινητήρα, έστω και µε καλάθι στο πλάι. Πλάγια καλάθια 
για µοτοσυκλέτες 213.440 7.195

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 211.993 42.732
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5309' Υφάσµατα από λινάρι 210.310 42.538

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8535'

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 209.052 8.115

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9503'

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 204.600 17.812

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8412'
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 202.644 2.684

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2811'

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 202.632 90.315

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3908' Πολυαµίδια σε αρχικές µορφές 202.468 65.508

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9504'
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για 
τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ 201.736 16.208

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8476'
Αυτόµατοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόµατοι πωλητές γραµµατοσήµων, τσιγάρων, τροφίµων ή ποτών), ό. συµπ. οι αυτόµατες 
µηχανές µετατροπής συναλλάγµατος 199.500 5.342

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου 197.726 24.372

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7018'

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 197.473 439.960

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9401'
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. 195.463 13.931

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4203'
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) 193.881 8.988

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8403' Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και λέβητες υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 8402) 191.698 50.878
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα 189.432 305.002

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9026'

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 187.746 1.974

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2822' Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εµπορίου 186.840 11.100

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
και µε εξωτερ 186.674 327.812

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 185.940 9.558

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8210'
Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, από κοινά µέταλλα, βάρους <= 10 kg, που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή,τη 
συσκευασία ή το σερβίρισµα των τροφίµων ή τωνποτών 182.636 11.436

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1902'
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 182.234 52.159

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3814'
∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα για την αφαίρεση των χρωµάτων επίχρισης ή των 
βερνικιών (εκτός από ασετόν) 180.830 94.893

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4408'

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαµάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολληµένα και άλλη ξυλεία 
πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε 
δακτυλικό αρµό 180.343 47.932

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9015'
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας ή 
γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα 179.922 951



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1805' Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 178.234 31.632

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4901'
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση) 177.718 10.939

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2508'

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 177.657 194.518

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6302'
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) 177.035 10.550

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6911'

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 176.887 23.715

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9019'

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας 
ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θερ 176.556 12.670

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9010'

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 175.496 3.374

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8462'

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 175.320 12.047

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8440'

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) 173.058 9.490

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9404'

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 172.672 9.212

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3816'
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 169.821 107.525

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3101'

Λιπάσµατα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναµειγµένα µεταξύ τους ή χηµικώς επεξεργασµένα και λιπάσµατα που 
προκύπτουν από ανάµειξη ή χηµική επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή π 166.735 168.623

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8522'
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. 164.939 2.361

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 163.260 296.968

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3916'
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 162.898 27.341

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8209'
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή από 
κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις 161.909 447

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2919'
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαµβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 158.132 41.333

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8609'
Εµπορευµατοκιβώτια (containers), ό. συµπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευασµένα και εξοπλισµένα 
για έναν ή περισσότερους τρόπους µεταφοράς 156.210 252.400

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8487'
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 156.067 4.907

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3913'
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 152.135 9.976

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8466'

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 150.778 3.673

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7113'
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν 
ηλικία > 100 ετών) 149.681 214

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0106'
Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, 
µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες µικροοργανισµών και παρόµοια) 148.803 4.046



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8546' Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από µονωτικά τεµάχια) 148.721 10.511
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2833' Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά 148.402 126.199
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7223' Σύρµατα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα) 147.448 21.224

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8907'
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) 146.218 12.131

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9017'

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 146.048 12.364

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8705'

Αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων 
(π.χ. αυτοκίνητα αποκοµιδής οχηµάτων για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυροσβεστικά οχήµατα, οχήµατα για το σκούπισµα ή 
την κατάβρεξη τωνδ 145.650 11.536

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4814' Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόµοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί. Χαρτί για στόλισµα υαλοστασίων 144.048 9.616
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 138.425 17.807

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2206'

Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση. Μείγµατα ποτών που 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 136.304 128.984

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1604' Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 136.275 52.288

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7607'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια 
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 134.888 21.474

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 131.569 22.609

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 130.366 36.781

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3503'

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 128.583 24.200

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5903'

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 127.848 12.543

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3802'
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας 127.812 191.006

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3405'

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, 126.995 87.311

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9303'

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 126.794 1.126

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3819'
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 125.886 59.520

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 124.495 175.543

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2501'
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 124.418 122.575

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9030'

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 122.981 539

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9306'
Βόµβες, χειροβοµβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυροµαχικά και βλήµατα. Μέρη αυτών, ό. συµπ. τα 
χοντρά σκάγια, τα κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγγιών, π.δ.κ.α. 122.769 7.140

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9102'
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) 122.461 1.259



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8707'
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 118.856 12.802

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 118.177 9.472

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6005'
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001  µέχρι 6004 118.009 11.512

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8513'
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) 117.743 6.614

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4015'
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) 117.039 14.268

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3406' Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη 115.777 11.443

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7220' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 115.240 29.601

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5515'
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 114.606 8.778

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8534' Κυκλώµατα τυπωµένα 114.195 836

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9006'
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) 112.082 8.495

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6116'
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για µικρά παιδιά) 112.080 5.026

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8608'

Υλικό σιδηροδροµικών γραµµών, µόνιµο (εκτός από στρωτήρες από ξύλο, σκυρόδεµα ή χάλυβα, σιδηροτροχιές και άλλο υλικό 
σιδηροδροµικών γραµµών, µη συναρµολογηµένο ακόµα, καθώς και υλικό γραµµής). Μηχανικές (έστω και ηλεκτροµηχανικές) 
συσκευές σηµατοδότη 111.358 7.300

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1209'

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 111.313 22.474

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2827' Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωµιούχα και οξυβρωµιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 110.460 255.818

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0711'

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 109.607 80.646

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6807' Τεχνουργήµατα από άσφαλτο ή από παρόµοιες ύλες (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα) 109.346 266.212

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2102'
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, 
παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 109.305 41.247

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4803'

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 107.790 18.754

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2821'
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες περιεκτικότητας κατά βάρος σε ενωµένο σίδηρο >= 70%, που υπολογίζεται 
σε FE2O3 106.998 52.608

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5601'

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 106.970 28.677

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2808' Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 106.060 270.847
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4703' Πολτοί χηµικοί από ξύλο µε ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας (εκτός από εκείνους για διάλυση) 105.696 139.562

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2304' Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 103.730 110.000

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6217'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 102.241 843

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2920'
Εστέρες των ανοργάνων οξέων και τα άλατά τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 
(εκτός από τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) 101.506 32.001

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 101.399 171.258

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5311'

Υφάσµατα από φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσµατα από νήµατα από χαρτί (εκτός από υφάσµατα από λινάρι, υφάσµατα από 
γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλος ορισµένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 
5303 και υφάσµατ 99.733 7.374

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7314'

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 99.231 16.460



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 97.732 11.065

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0403'

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 97.008 44.891

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4816'

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 95.603 74.247

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8203'
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 95.549 7.832

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5509' Νήµατα από συνθετικές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 95.530 32.831
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 95.218 14.762

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8503'
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. 92.597 46.730

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8213'

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 91.977 4.789

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6601'
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) 91.894 8.887

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1207'
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) 91.862 35.385

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2910'
Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, µε τριµελή δακτύλιο, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 91.580 51.262

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7608' Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή) 91.307 13.359
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές 89.660 1.618

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6117'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από 
πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α. 89.314 1.211

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού 88.934 19.503

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8204'
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες σύσφιγξης, 
έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα 87.448 13.018

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3705'
Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εµφανιστεί (εκτός από εκείνες από χαρτί, χαρτόνια ή 
υφαντικές ύλες, καθώς και εκτός από κινηµατογραφικές ταινίες και τυπογραφικές πλάκες έτοιµες για χρησιµοποίηση) 87.438 8.803

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1803' Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη 87.420 21.345
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2923' Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αµµωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαµινολιπίδια 87.298 42.764

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8530'

Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, δρόµους, ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια (εκτός από τις 
µηχανικές ή ηλεκτ 86.945 1.352

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8803' Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 85.117 3.220

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4001'
Καουτσούκ φυσικό, µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόµες, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες 84.832 47.760

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8539'
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 84.697 3.898

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8441'
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συµπ. οι µηχανές κοπής 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. 84.473 13.168

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8465'

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 82.712 11.480

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6113'
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) 82.389 5.488

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 81.443 24.036
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2912' Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες. Πολυµερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορµαλδεϋδή 81.000 96.785



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 80.795 25.321

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9617' Θερµοµονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερµικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από γυάλινες φύσιγγες) 78.428 8.964

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2101'

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 78.191 6.942

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0906' Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου 77.847 6.025

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4409'

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 76.953 43.172

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8448'

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 76.022 26.867

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7312'
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µονωµένα προϊόντα για την 
ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα) 74.615 10.703

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8713'
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) 74.501 5.855

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7310'

∆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 74.307 60.253

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9002'
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) 74.156 243

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9608'

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 73.829 1.963

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1804' Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 73.432 12.300

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7321'

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 72.660 5.294

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4418'

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 71.019 40.097

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4823'

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 70.819 19.220

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5810' Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια 67.768 2.115

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3001'

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραµένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσµατα αδένων ή άλλων οργάνων ή των 
εκκρίσεων τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης, 
παρασκευασµένες για σκοπούς θεραπ 67.288 3.174

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2823' Οξείδια του τιτανίου 65.632 26.930

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8436'

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 64.619 5.380

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2825'
Υδραζίνη και υδροξυλαµίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Ανόργανες βάσεις και οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια µετάλλων, 
π.δ.κ.α. 64.475 11.883

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2938' Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγµένοι µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 64.379 369

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, 63.385 7.113

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 63.176 22.439

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8445'

Μηχανές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιµο, τη σύζευξη ή τη συστροφή 
υφαντικών υλών και άλλες µηχανές και συσκευές για την κατασκευή υφαντικών νηµάτων (εκτός από τις µηχανές της κλάσης 
8444). Μηχανές για την 63.169 1.767



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4006'

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 62.689 2.838

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6306'

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 62.616 17.494

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8515'

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 62.428 440

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7215'

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 61.323 80.344

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7217' Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία 58.679 19.361

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4410'

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 58.029 138.768

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8505'

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 57.398 1.859

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8432'

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 57.120 12.682

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6704'
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. 56.965 575

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5212'
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 56.411 6.435

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6310'
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 55.826 105.520

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4005'

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 55.623 29.385

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8715' Παιδικά αµαξάκια και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 55.221 1.716

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7003'
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 55.123 127.764

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 54.778 3.698

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 54.721 8.736

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8417'
Κλίβανοι βιοµηχανικοί ή εργαστηρίων, µη ηλεκτρικοί, ό. συµπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια και κλιβάνους 
πυρόλυσης) 54.470 5.928

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9029'
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 53.891 516

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 52.822 27.662
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2703' Τύρφη, στην οποία περιλαµβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και συσσωµατωµένη 52.821 143.597

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8303' Χρηµατοκιβώτια, πόρτες και χωρίσµατα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα 52.487 2.855
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2832' Θειώδη. Θειοθειικά 51.526 134.748

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3407'

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 51.502 13.094

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0210'
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, 
από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 51.482 50.780

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1107' Βύνη, έστω και καβουρντισµένη 50.877 82.290
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2804' Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία µη µεταλλικά 49.120 10.028



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7315'

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 48.589 8.119

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7228'
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. Ράβδοι κοίλες για 
γεωτρήσεις από χαλυβοκράµατα ή από όχι σε κράµα χάλυβα 48.242 51.920

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9402'

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 48.241 4.377

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1102' Αλεύρια δηµητριακών εκτός από του σιταριού ή του σµιγαδιού 48.206 71.615

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6406'

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) 47.040 12.653

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4420'

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 46.791 2.909

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6815'
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. 46.305 3.795

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0103' Χοιροειδή ζωντανά 45.636 2.760

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2937'
Ορµόνες φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ορµόνες. Άλλα στεροειδή 
που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ορµόνες 44.820 113

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών) 44.745 425
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0907' Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι) 44.613 1.504

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8311'

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 44.545 4.206

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7114'

Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός από 
κοσµήµατα, είδη ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 44.483 7

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5209' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g 43.550 5.409

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4201'

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 43.121 6.618

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι 42.224 2.967
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις) 41.752 743

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9209'
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 41.242 4.578

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4804'
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803) 40.418 111.624

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8459'

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 40.178 3.651

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8105'
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) 39.920 1.092

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8521'
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) 39.190 383

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1514'
Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 39.130 29.998

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7214'
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 38.498 68.140

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0704'
Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη 38.105 46.397

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6912'

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 37.824 4.505



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 37.600 2.553

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8514'

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 36.979 1.072

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1204' Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα 36.603 41.660

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3826'
 Βιοντίζελ και µείγµατα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και 
ασφαλτούχων ορυκτών 36.566 16.710

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7602'

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 36.551 23.350

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1601'
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 36.320 4.067

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8306'

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, 36.156 3.364

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 36.049 20.470

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8541'

∆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 36.044 16.751

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6216'
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) 35.708 464

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5705'
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιµοι (εκτός των υφασµένων και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων από πίληµα) 35.594 2.149

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5516' Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς 35.405 2.964

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7410'

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 35.218 1.054

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0803' Μπανάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και µπανάνες του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές 34.830 40.608
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2809' ∆ιφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα 34.730 45.007
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1507' Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 34.710 33.045

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5310'
Υφάσµατα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας 
φυτών της κλάσης 5303 34.582 1.469

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8434'

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 34.519 1.107

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4407'
Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε 
ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε δακτυλικό αρµό, πάχους > 6 mm 34.298 28.710

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9305' Μέρη και εξαρτήµατα για όπλα και παρόµοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α. 34.008 450

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5210'
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 33.348 2.964

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3817'
Αλκυλοβενζόλια σε µείγµατα και αλκυλοναφθαλένια σε µείγµατα, που παρασκευάζονται µε αλκυλίωση του βενζολίου ή της 
ναφθαλίνης (εκτός από µείγµατα ισοµερών των κυκλικών υδρογονανθράκων) 33.249 9.063

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8404'
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερµαντήρες, υπερθερµαντήρες, συσκευές καθαρισµού 
αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συµπυκνωτές ατµοµηχανών 32.763 456

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6001' Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 31.961 2.762
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5512' Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85% 31.571 1.279

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5211'
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 31.267 2.116

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 31.235 19.147

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7605'
Σύρµατα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, µονωµένα σύρµατα για την 
ηλεκτροτεχνία και χορδές για µουσικά όργανα) 30.370 11.569



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1104'

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 29.903 42.427

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2928' Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαµίνης 29.731 10.851

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6813'

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 29.351 1.086

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5101' Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι) 28.987 4.005
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 28.925 11.944

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8305'

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 28.686 5.247

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3301'

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 27.711 501

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9013'
∆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 27.411 280

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2935' Σουλφοναµίδες 27.407 850

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7226'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 27.381 6.130

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8416'

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 26.696 2.513

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1201' Κουκιά σόγιας, έστω και σπασµένα 25.996 19.900

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9701'

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 25.922 185

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9616'

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 25.828 799

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0703' Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 25.282 26.712

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5607'
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 25.101 15.889

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4401'

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 25.065 60.052

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 24.845 4.145

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8548'

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 24.700 50

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6303'
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, 
από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 24.367 368

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9618'
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόµοια είδη, κινούµενες φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες (εκτός από τα ίδια τα 
προβαλλόµενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσµατα για τη βιτρίνα) 24.216 906

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8480'

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 23.552 977

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9023'

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 23.512 147

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8486'

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 23.489 3.564

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7504' Σκόνες και ψήγµατα, από νικέλιο (εκτός από συντήγµατα οξειδίων του νικελίου) 23.457 533



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8472'

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 23.056 1.057

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7320'

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) 22.973 2.207

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 22.939 24.793
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0303' Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 22.915 7.817

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2512'
Σκόνες από απολιθώµατα, πυριτικές, π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη και διατοµίτης, και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, 
φαινοµενικής πυκνότητας <= 1, έστω και πυρωµένες 22.792 45.657

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5907'
Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, καθώς και υφάσµατα ζωγραφισµένα για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσµατα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α. 22.718 1.152

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8410'
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθµιστές αυτών (εκτός από τις υδραυλικές κινητήριες µηχανές και τους 
υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412) 22.452 721

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6902'
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόµοια κεραµευτικά είδη για την οικοδοµική, πυρίµαχα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές 
σκόνες απολιθωµάτων ή από παρόµοιες πυριτικές γαίες) 22.441 102.901

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2911'
Ακετάλες και ηµιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 22.334 12.690

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8108'
Τιτάνιο και τεχνουργήµατα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τιτάνιο (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, 
που περιέχουν τιτάνιο) 22.121 33.353

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8468'

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 21.921 388

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9024'
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσµό ή συµπίεση, της ελαστικότητας ή άλλων 
µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. µετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) 21.669 20

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3813'

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης χηµικής σύστασης µε 
πυροσβεστικές ιδιότητ 21.459 4.600

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5802'
Υφάσµατα φλοκωτά σπογγώδους µορφής καθώς και φουντωτά υφαντουργικά προϊόντα (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της 
κλάσης 5806, των ταπήτων και άλλων επενδύσεων δαπέδου) 21.027 2.537

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2837' Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύµπλοκα κυανιούχα 20.396 5.063

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9508'

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 20.344 4.144

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8452'
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 20.180 1.486

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 19.869 3.826
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5007' Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι 19.838 669
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2942' Αµιγείς οργανικές ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 18.835 4.222

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4909'
Ταχυδροµικά δελτάρια τυπωµένα ή εικονογραφηµένα. ∆ελτάρια τυπωµένα µε ευχές ή προσωπικά µηνύµατα, έστω και 
εικονογραφηµένα, µε ή χωρίς φακέλους, διακοσµήσεις ή επικολλήσεις 18.580 1.491

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2812' Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των µη µεταλλικών στοιχείων 18.509 62
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4908' Χαλκοµανίες κάθε είδους 18.367 6.802

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4412'

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια ξυλεία σε απανωτά 
φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, πλάκες-
διαφράγµατα για παρκ 18.200 7.600

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2205' Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών ουσιών 18.064 3.248

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7415'

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 17.985 10.136

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3806' Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόµες λιωµένες 17.820 6.000



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7017'

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρµακείου, έστω και µε αριθµητικές ή ογκοµετρικές ενδείξεις (εκτός από δοχεία για τη 
µεταφορά ή τη συσκευασία, καθώς και όργανα, µηχανήµατα και συσκευές για µετρήσεις, πειράµατα και ιατρικές χρήσεις του 
κεφαλαίου 17.641 270

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2828' Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εµπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωµιώδη 17.585 22.265

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8405'

Συσκευές παραγωγής αεραερίου ή υδραερίου, έστω και µε τις διατάξεις καθαρισµού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και 
παρόµοιες συσκευές παραγωγής αερίων, που λειτουργούν µε νερό, έστω και µε τις διατάξεις καθαρισµού τους (εκτός από 
κλιβάνους κωκ, σ 17.558 153

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4107'

∆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 17.325 168

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2818' Κορούνδιο τεχνητό, χηµικά καθορισµένο ή µη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου 17.312 3.029

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8423'
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη. Σταθµά για 
ζυγαριές παντός τύπου 17.194 2.313

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5604'

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 17.134 685

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7020' Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α. 16.855 1.166
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2503' Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται µε εξάχνωση, µε κατακρήµνιση και το κολλοειδές) 16.555 11.000

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9613'
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. 16.259 885

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6506' Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α. 16.115 431
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7207' Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα 16.059 9.681
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4013' Αεροθάλαµοι από καουτσούκ 15.851 2.550

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4602'

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 15.397 196

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2849' Καρβίδια, καθορισµένης ή µη χηµικής σύστασης 15.288 14.322
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 15.235 2.327
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7108' Χρυσός, ό. συµπ. ο επιπλατινωµένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 15.074 8
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 14.953 3.967
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2829' Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωµικά και υπερβρωµικά. Ιωδικά και υπεριωδικά 14.923 642

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1008'
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) 14.782 17.246

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0601'
Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, καθώς και φυτά 
και ρίζες κιχωρίου (εκτός από κρεµµύδια, ρίζες και κόνδυλους, βρώσιµους, καθώς και εκτός από ρίζες κιχωρίου της ποικιλίας cic 14.308 3.220

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2006'
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε στιλπνή ή κρυσταλλική 
εµφάνιση 13.975 4.930

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5905' Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 13.893 301

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6301'
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη κλινοστρωµνής 
και παρόµοια είδη της κλάσης 9404) 13.691 1.763

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3810'

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 13.462 12.456

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9406' Κτίρια προκατασκευασµένα, έστω και ατελή ή µη συναρµολογηµένα ακόµα 13.035 2.300

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4906'

Σχέδια και ιχνογραφήµατα αρχιτεκτόνων, µηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήµατα βιοµηχανικά, εµπορικά, τοπογραφικά ή 
παρόµοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο µε το χέρι. Κείµενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε 
ευαισθητοποιηµένο χ 12.759 117

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2830' Θειούχα. Πολυθειούχα 12.643 18.750

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7010'

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 11.961 12.884

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7316' Αγκυρες, κερκέτια και µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα 11.901 131



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9033'
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 11.808 109

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2853' Άλλες ανόργανες ενώσεις 11.512 9.467

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7324'

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) 11.418 734

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1005' Καλαµπόκι 11.364 51.311

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5504' Ίνες µη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 11.313 7.717

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2842'
Άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (εκτός από των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών, καθώς και εκτός από 
αζωτίδια) 11.305 4.282

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6914' Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 11.287 554

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8201'

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 11.189 1.108

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5803' Υφάσµατα µε ύφανση γάζας (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 11.179 1.093
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2906' Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 10.980 558
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2839' Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών µετάλλων του εµπορίου 10.970 22.501
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 10.740 825

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5901'

Υφάσµατα επιχρισµένα µε κόλλα ή µε αµυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόµοιες χρήσεις. Υφάσµατα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσµατα παρασκευασµένα για τη 
ζωγραφική. Υφάσµ 10.652 1.446

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8510'
Ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές, κουρευτικές µηχανές, µηχανές ψαλιδίσµατος των µαλλιών και αποτριχωτικές συσκευές, µε 
ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και µέρη τους 10.552 685

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2826' Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύµπλοκα άλατα του φθορίου 10.427 6.243

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4419'
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη στολισµού, τεχνουργήµατα βαρελοποιίας, µέρη για 
είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός) 10.308 1.721

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 10.274 29
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4903' Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά 10.191 2.739
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7222' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 10.189 4.722

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4905'
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) 10.076 169

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8308'

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 9.914 5.137

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 9.894 1.186

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 9.647 6.409

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6904'

Τούβλα για την οικοδοµική, κοίλα τούβλα µε µεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα µε ειδικό σχήµα για 
επενδύσεις δοκαριών και παρόµοια είδη, από κεραµευτικές ύλες (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωµάτων ή 
από παρόµοιε 9.312 29.130

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καµµιά άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που 
αναφέρονταισ 9.266 25.123

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9110'
Ωρολογιακοί µηχανισµοί, πλήρεις, µη συναρµολογηµένοι ή µόνο µερικώς συναρµολογηµένοι σετ µηχανισµών. Μη πλήρεις, 
συναρµολογηµένοι ωρολογιακοί µηχανισµοί. Ηµιτελείς ωρολογιακοί µηχανισµοί 9.171 123

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6809'

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 8.999 27.224

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7209'
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή 
κατάσταση, µη επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο, ούτε επενδυµένα 8.891 16.390

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4902' Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις 8.874 452

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3213'
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 8.788 1.589



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9105'

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) 8.747 466

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1206' Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα 8.584 6.584

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8547'

Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια 
στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή 
εγκαταστάσεις (εκτός των µο 8.556 83

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4702' Πολτοί χηµικοί από ξύλο, για διάλυση 8.316 6.160
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2924' Ενώσεις µε καρβοξυαµιδική οµάδα. Ενώσεις µε αµιδική οµάδα του ανθρακικού οξέος 8.188 2.088

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0809'
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, 
νωπά 8.181 4.880

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7205'

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από κόκκους και σκόνες 
σιδηροκραµάτων, αποτορνεύµατα και ρινίσµατα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες ισότοπα2, καθώς και 
ορισµένες ελαττωµατ 8.147 710

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6309'

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 8.080 4.040

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6909'

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 7.828 64

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9106'
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) 7.783 69

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9107' Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυµπλέκτες µε δράση που ρυθµίζεται χρονικά, µε ωρολογιακό µηχανισµό ή σύγχρονο κινητήρα 7.667 181

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6208'

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 7.570 176

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7112'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επενδεδυµένα µε πολύτιµα µέταλλα. Άλλα απορρίµµατα και 
θραύσµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα ή ενώσεις πολυτίµων µετάλλων, του τύπου που χρησιµοποιείται κυρίως για την 
ανάκτηση πολυτίµων 7.519 1.380

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9205' Πνευστά µουσικά όργανα, π.χ. κλαρινέτα, τροµπέτες και γκάιντες (εκτός από εκκλησιαστικά όργανα) 7.399 321

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8470'

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 7.343 231

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7311'
∆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) 7.263 921

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3606'

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 7.125 2.507

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0708' Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 6.937 8.780

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4820'

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 6.893 1.518

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8214'

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 6.893 276

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2517'

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 6.689 17.950

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8309'

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 6.585 137

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7603' Σκόνες και ψήγµατα, από αργίλιο (εκτός από σφαιρίδια από αργίλιο και κοµµένες πούλιες) 6.523 750
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5807' Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε τεµάχια, µη κεντηµένα 6.459 92



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6903'

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 6.445 1.448

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7508'
Τεχνουργήµατα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγµατα, ράβδους, είδη µε καθορισµένη µορφή, σύρµατα, ελάσµατα, 
ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσµους, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 6.440 2.506

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7419' Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α. 6.418 852

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8439'

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την παρασκευή ή την τελική 
επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού (εκτός από αυτόκλειστα, λέβητες, ξηραντήρια και άλλες θερµαντικές συσκευές, καθώς και 
καλάνδρες) 6.343 1.157

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9607' Κλείστρα (φερµουάρ) και µέρη αυτών 6.242 334

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0909'
Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου, αγριοκύµινου (κάρου), καθώς και 
κέδρου (αρκεύθου) 6.240 78

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2820' Οξείδια του µαγγανίου 6.190 8.000

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5408'
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 6.164 155

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7610'

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 6.129 1.252

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9206' Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύµπανα, µεγαλοτύµπανα, ξυλόφωνα, κύµβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες),µαράκας(maracas)] 6.094 224

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7229' Σύρµατα από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα) 6.048 338
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3821' Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, ιδιαίτερα παρασκευασµένα 6.035 307

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5302'
Καννάβι Cannabis sativa L. ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 6.000 1.000

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 5.985 3.078
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 99SS' Λοιπά προιόντα 5.816 24

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4817'

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 5.748 9.248

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7406' Σκόνες και ψήγµατα, από χαλκό (εκτός από κόκκους χαλκού και τις κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 5.718 500

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 5.704 4.100

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4303'

Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. 
παιχνίδια για παιδι 5.680 30

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7612'

∆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 5.623 660

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα 5.586 2.127
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3914' Ιοντοανταλλάκτες µε βάση τα πολυµερή των κλάσεων 3901 έως 3913, σε αρχικές µορφές 5.579 3.994
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6811' Τεχνουργήµατα από συνδυασµό αµιάντου-τσιµέντου, κυτταρίνης-τσιµέντου ή παρόµοιες ύλες 5.564 3.625
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4421' Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α. 5.504 1.349
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5501' ∆έσµες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 55, από συνθετικές ίνες συνεχείς 5.501 1.599

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7002'
Γυαλί σε σφαιρίδια, ράβδους, βέργες ή σωλήνες, ακατέργαστο (εκτός από µικροσφαιρίδια µε διάµετρο <= 1 mm, καθώς και 
γυάλινα σφαιρίδια που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού) 5.481 3.574

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8540'

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, 5.439 217

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6603'
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 5.427 346

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 5.407 437



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5910'

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 5.358 38

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0603'
Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, 
διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα 5.246 930

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7412' Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από χαλκό 5.198 206

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0209'
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 5.159 5.674

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7903' Σκόνες και ψήγµατα, από ψευδάργυρο (εκτός από κόκκους από ψευδάργυρο και τις κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 5.038 1.600
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1301' Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες 5.033 450

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5112'
Υφάσµατα από µαλλί χτενισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισµένες (εκτός από υφάσµατα για τεχνικές χρήσεις της 
κλάσης 5911) 4.944 105

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8454'
Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, µήτρες για τη χύτευση πλινθωµάτων, χελωνών ή παροµοίων µορφών, καθώς και µηχανές 
χύτευσης για χυτήρια, χαλυβουργεία ή άλλες µεταλλουργικές επιχειρήσεις (εκτός από πιεστήρια για σκόνες µετάλλων) 4.932 55

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7118'
Νοµίσµατα, ό. συµπ. αυτά που βρίσκονται σε νόµιµη κυκλοφορία (εκτός από µετάλλια, κοσµήµατα από νοµίσµατα, αντικείµενα 
συλλογών µε νοµισµατολογική αξία, απορρίµµατα και θραύσµατα) 4.905 16

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4112'
∆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 4.853 239

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7115' Τεχνουργήµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα, π.δ.κ.α. 4.849 68
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2904' Παράγωγα σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωµένα 4.797 1.196

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5514'
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 4.783 275

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2841' Άλατα των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών οξέων 4.720 1.166

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6702'
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 4.584 184

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4414' Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόµοια είδη 4.535 570

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3804'

Αλισίβες που είναι υπολείµµατα της παρασκευής της χαρτόµαζας, έστω και συµπυκνωµένες, αποζαχαρωµένες ή χηµικά 
επεξεργασµένες, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα (εκτός από ταλλέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου καυστική 
σόδα και πίσσα 4.503 4.001

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6504'
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) 4.363 96

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0908' Μοσχοκάρυδα, περιβλήµατα µοσχοκάρυδων, καρποί αµώµων και καρδαµώµων 4.358 100

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4403'

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 4.327 14.500

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4910' Ηµερολόγια κάθε είδους, τυπωµένα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µπλοκ ηµερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 4.307 455

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4205'

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 4.268 389

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9601'
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, µαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, 
κατεργασµένα, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές (ό. συµπ. τα τεχνουργήµατα που λαµβάνονται µε χύτευση), π.δ.κ.α. 3.942 123

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5902'
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 3.931 60

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3202'
Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσµατα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά 
δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσµατα ενζυµατικά για την προεργασία της δέψης 3.928 383

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5205'
Νήµατα από βαµβάκι άλλα από τα νήµατα για ράψιµο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85% (εκτός από τα 
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 3.817 877

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9008' Συσκευές προβολής ακίνητων εικόνων. Φωτογραφικές µηχανές µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης 3.792 8



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7405'
Μητρικά κράµατα χαλκού (εκτός των ενώσεων φωσφόρου-χαλκού φωσφορούχοι χαλκοί, που περιέχουν κατά βάρος > 15% 
φωσφόρο) 3.700 503

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4102'

∆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 3.681 122

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1513'
Λάδια κοκοφοίνικα λάδι κοπρά, λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, 
αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 3.652 3.250

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7317'
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 3.580 1.002

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0301' Ψάρια ζωντανά 3.480 55
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2801' Φθόριο, χλώριο, βρώµιο και ιώδιο 3.412 548

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8901'
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηµαταγωγά (φέρρυ-µποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και παρόµοια πλοία για τη 
µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων 3.397 8

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ 3.241 1.150

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6308'

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 2.924 78

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7907' Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 2.920 1.310

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1214'

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 2.772 2.025

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5513'
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 2.635 146

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1210' Κώνοι λυκίσκου, νωποί ή αποξεραµένοι, έστω και σπασµένοι,αλεσµένοι, µε µορφή σβόλων. Λουπουλίνη 2.632 140

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5510' Νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 2.584 975
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1007' Σόργο σε κόκκους 2.544 5.225
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2907' Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες 2.518 302
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9012' Ηλεκτρονικά µικροσκόπια και µικροσκόπια φωτονίων καθώς και συσκευές σηµείωσης της διάθλασης του φωτός 2.458 626

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5811'

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 2.320 67

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9103'
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) 2.314 100

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4304'
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) 2.183 206

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7409'
Ελάσµατα και ταινίες, από χαλκό, µε πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες, καθώς και µονωµένες 
ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 2.176 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2526'
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασµένος ή απλά κοµµένος, µε πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήµατος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης 2.148 4.800

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.138 76

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9114' Μέρη ρολογιών, π.δ.κ.α. 2.131 15

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 2.100 54

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0604'
Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για 
ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα 2.085 800

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7116'
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α. 2.024 75



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8304'
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) 2.005 243

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών 1.981 10

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7103'

Πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, 
καθώς και πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, όχι ταιριασµένες, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της µεταφοράς 
(εκτός απόδ 1.919 38

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9202' Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων που έχουν κλίµακα πλήκτρων) 1.901 147

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1401'

Μπαµπού, καλάµια του είδους rotin, κοινά καλάµια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δηµητριακών καθαρισµένα, λευκασµένα ή 
βαµµένα, φλούδες φιλύρας και άλλες φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη 
σπαρτοπλεκτική 1.829 318

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6908'

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 1.785 282

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7011'
Γυάλινες φύσιγγες και γυάλινοι σωλήνες, ανοιχτοί, και µέρη αυτών, χωρίς εξαρτήµατα, που προορίζονται για ηλεκτρικούς 
λαµπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόµοιες χρήσεις 1.721 7

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3706' Κινηµατογραφικές ταινίες που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εµφανιστεί, µε ή χωρίς εγγραφή ήχου ή µόνο µε εγγραφή ήχου 1.651 4
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0308' Ασπόνδυλα υδρόβια 1.624 560
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 1.567 1.620

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 ( 1.503 12

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9111'
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. 1.395 137

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6213' Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών) 1.370 89

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3801'
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ηµικολλοειδής. Παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, µε µορφή 
πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάµεσων προϊόντων 1.365 1.125

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6907'

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 1.336 910

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 1.325 17
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8001' Κασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή 1.314 61
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8307' Εύκαµπτοι σωλήνες από κοινά µέταλλα, έστω και µε εξαρτήµατα σύµπλεξης ή ζεύκτες 1.298 28

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από 
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεµα. 
Κόκκοι, 1.255 165

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8003' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 1.235 100

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8461'

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 1.167 102

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8456'

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 1.095 500

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2509' Κιµωλία 1.072 511

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5301'
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 1.062 250

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2843'
Πολύτιµα µέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίµων µετάλλων, καθορισµένης ή µη χηµικής 
σύστασης. Αµαλγάµατα πολυτίµων µετάλλων 1.061 81

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3605' Σπίρτα (εκτός από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604) 1.058 27

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2519'

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 1.056 2.000

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2507' Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωµένες 1.039 3.300
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2806' Χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ. Χλωριοθειικό οξύ 1.037 140



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3704' Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εµφανιστεί 1.030 33
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 999 120

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8460'

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 957 289

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6207'
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 870 57

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2523'
Τσιµέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, µε την ονοµασία clinkers, έστω και 
χρωµατισµένα 854 576

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 840 9

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3501'
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) 829 191

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8112'

Βηρύλλιο, χρώµιο, γερµάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο, ίνδιο, νιόβιο (κολόµβιο), ρήνιο, θάλλιο και τεχνουργήµατα από τα µέταλλα 
αυτά, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τα µέταλλα αυτά (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν µέταλλα 
από τα 817 17

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5608'
∆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 807 95

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5602' Πιλήµατα, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε απανωτές στρώσεις, π.δ.κ.α. 798 478
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1208' Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα) 744 750
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2927' Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές 700 20

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7403' Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα χαλκού, σε ακατέργαστη µορφή (εκτός από τα µητρικά κράµατα χαλκού της κλάσης 7405) 677 10
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7105' Σκόνες από πολύτιµες, ηµιπολύτιµες και συνθετικές πολύτιµες πέτρες 655 1
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2807' Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατµίζον 603 78

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6602'
Μπαστούνια, ράβδοι-καθίσµατα, µαστίγια, µαστίγια ιππασίας και παρόµοια είδη (εκτός από ράβδους-µέτρα, δεκανίκια, ράβδους 
µε χαρακτήρα όπλου και αθλητικές ράβδους) 589 37

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2715'
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 588 307

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7014'

Γυάλινα είδη σηµατοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί, αλλά οπτικώς µη κατεργασµένα (εκτός από γυαλιά ωρολογοποιίας 
και παρόµοια γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά µατογυάλια - ό. συµπ. οι κοίλες σφαίρες και τµήµατα αυτών για την κατασκευή 
αυτώντ 584 4

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5203' Βαµβάκι, λαναρισµένο ή χτενισµένο 583 55

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9507'
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 576 4

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2712'
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 534 91

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8455' Έλαστρα µετάλλων και κύλινδροι αυτών 512 35

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9609'
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 498 67

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8007' Τεχνουργήµατα από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 473 15

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7106' Άργυρος, ό. συµπ. ο επιχρυσωµένος ή επιπλατινωµένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 468 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2805'
Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναµειγµένα ή σε κράµα µεταξύ 
τους. Υδράργυρος 453 98

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4417'

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 351 54

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2308'

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. 345 50

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9113' Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 309 2
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1103' Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από δηµητριακά 298 160



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8420' Καλάνδρες και έλαστρα (εκτός από έλαστρα για µέταλλα και µηχανές έλασης γυαλιού), καθώς και κύλινδροι για τις µηχανές αυτές 295 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 257 190

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5609'
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. 256 15

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4302'

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 255 3

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2908' Παράγωγα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών 232 2
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7202' Σιδηροκράµατα 224 50

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7211'
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 210 360

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7501' Θειούχα συµπήγµατα νικελίου, συντήγµατα οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάµεσα προϊόντα της µεταλλουργίας του νικελίου 194 1
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2814' Αµµωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυµα (υγρή αµµωνία) 191 95

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8113'

Κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήµατα από κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και 
θραύσµατα από κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν κεραµοµεταλλουργικές 
συνθέσεις) 129 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1004' Βρώµη 127 160
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7411' Σωλήνες από χαλκό 118 9

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7016'

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 115 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 102 38

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4601'

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 88 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2810' Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα 79 40
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 74 15

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1213'
Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή 
σβόλων 71 120

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7319'
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. 68 5

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9605'
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) 64 4

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2846'
Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των µετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των µειγµάτων των µετάλλων 
αυτών 63 19

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8607' Μέρη από σιδηροδροµικά οχήµατα, π.δ.κ.α. 58 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9104' Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόµοια ρολόγια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήµατα 58 1
2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9610' Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιµο ή σχεδίαση, έστω και σε πλαίσιο 58 3

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9208'

Μουσικά κουτιά, όργανα που µιµούνται ορχήστρες, λατέρνες, µηχανικά ωδικά πτηνά, µουσικά πριόνια και άλλα µουσικά όργανα 
που δεν περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 92. Σφυρίχτρες-κράχτες παντός τύπου. Σφυρίχτρες ειδοποίησης, κόρνες και άλλα 
πνευστά όρ 56 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5207' Νήµατα από βαµβάκι, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (εκτός από τα νήµατα ραφής) 47 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9005'

∆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 47 4

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8310'

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 41 6



2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4812' Όγκοι και πλάκες από χαρτόµαζα για διηθήσεις 37 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6812'

Αµίαντος επεξεργασµένος σε ίνες. Μείγµατα µε βάση τον αµίαντο ή µε βάση τον αµίαντο και το ανθρακικό µαγνήσιο. 
Τεχνουργήµατα από αυτά τα µείγµατα ή από αµίαντο (π.χ. νήµατα, υφάσµατα, ενδύµατα, καλύµµατα κεφαλής, υποδήµατα, 
συναρµογές), έστω και ενισ 31 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8104'
Μαγνήσιο και τεχνουργήµατα από µαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από µαγνήσιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν µαγνήσιο) 28 43

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4017'
Καουτσούκ σκληρυµένο π.χ. εβονίτης σε κάθε µορφή, στο οποίο περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα και θραύσµατα. 
Τεχνουργήµατα από καουτσούκ σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 26 2

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9109' Ωρολογιακοί µηχανισµοί, πλήρεις και συναρµολογηµένοι (εκτός από µηχανισµούς για ρολόγια τσέπης ή χεριού) 22 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4014'

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 20 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6507'
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύµµατα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία 
(εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσµων του τύπου που χρησιµοποιούν οι αθλητές ως απορροφητικές ταινίες για την εφίδρωση) 20 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2602'
Μεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα µαγγανίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα σιδηρούχα µεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα 
µαγγανίου, περιεκτικότητας σε µαγγάνιο >= 20% κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος ΕΚΑΧ 14 25

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9611'

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 12 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9020'

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) 5 1

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7505' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από νικέλιο (εκτός από τα µονωµένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία) 2 1

ΕΤΟΣ ΡΟΗ ΧΩΡΑ CN4 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΒΕΛΓΙΟ 312.399.161 335.859.434

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 99SS' Λοιπά προιόντα 67.901.157 32.476.802
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού 43.562.954 8.061.433

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3924'

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 18.434.346 3.164.158

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη 
αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασµένα για τη λιανικ 15.662.244 223.451

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8703'
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 13.766.043 814.793

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7411' Σωλήνες από χαλκό 10.888.459 1.678.706

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2005'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 10.238.876 4.858.650

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7607'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια 
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 7.337.476 1.966.069

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7108' Χρυσός, ό. συµπ. ο επιπλατινωµένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 5.769.615 249

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2402'
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 5.743.483 521.173

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2008'

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 5.594.202 4.806.841

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 5.526.965 241.765
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 5.360.932 8.295.504
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 5.138.689 807.089
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 3.426.112 1.406.841



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 3.265.538 476.514

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.839.840 950.075

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8428'

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες σκάλες, 
ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 2.819.432 471.503

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2517'

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 2.787.230 205.417.880

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2204'

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 2.464.470 1.031.526

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 2.358.210 946.978

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3402'

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 2.260.023 2.929.183

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1509'
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 1.888.820 401.731

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3824'

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών 
βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που 
είναι υπολείµµ 1.784.255 23.166

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Παρασ 1.702.684 160.175

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 1.566.806 637.434
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 1.511.293 709.557

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3102'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 1.497.148 8.502.550

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8529'

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 1.487.927 8.468

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8907'
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) 1.417.173 1.082.754

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7308'

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 1.408.628 1.183.241

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7112'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επενδεδυµένα µε πολύτιµα µέταλλα. Άλλα απορρίµµατα και 
θραύσµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα ή ενώσεις πολυτίµων µετάλλων, του τύπου που χρησιµοποιείται κυρίως για την 
ανάκτηση πολυτίµων 1.330.228 21.655

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 1.279.234 220.926

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0811'
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 1.256.548 962.246

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7610'

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 1.246.715 372.859

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0302' Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 1.236.285 226.994

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1905'

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 1.215.091 863.412

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3006' Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 1.147.663 174.455

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3923'
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από 
πλαστικές ύλες 1.125.440 293.904



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.106.381 55.893

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4205'

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 1.038.011 14.154

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3921'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια 
συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα 
µόνο σε σχήµα τε 998.394 191.594

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0403'

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 955.480 325.468

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4819'

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 945.351 634.259

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 918.921 11.009.000
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1001' Σιτάρι και σµιγάδι 823.503 2.869.350

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8544'

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 821.546 150.791

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Συσκευές για τη διευκόλυνση 
της ακο 815.234 583

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7404'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώµατα] ή εκτός από παρόµοιες ακατέργαστες 
µορφές, από ρευστοποιηµένα απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που 
περιέχουν χαλκό, καθώς κα 814.628 217.139

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7113'
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν 
ηλικία > 100 ετών) 746.268 126

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 742.237 64.629

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές 
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε φερόµενη 
ηλεκτρική ενέργει 661.807 783

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8536'

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 < 657.204 4.138

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 608.162 18.509

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9504'
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για 
τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ 579.065 7.878

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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.· παρασκ 562.338 306.593

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3919'
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) 558.751 151.443

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8446' Αργαλειοί 557.652 183.320

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2007'
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 556.779 757.857

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2519'

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 534.201 3.231.000

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8419'

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 514.579 52.441



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5407'
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 501.848 90.228

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7324'

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) 499.595 67.688

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα 498.201 89.426

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0209'
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 489.114 963.515

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 476.676 8.725

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 472.523 2.014.518

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 460.259 556.908

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3204'

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 433.057 199.989

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 429.708 4.591

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2208'

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) 419.025 175.035

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8507'

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) 414.686 142.459

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1602'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια 
προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 414.148 95.199

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
και µε εξωτερ 410.369 594.456

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8467'
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό 
κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους 410.291 53.700

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9619'  Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 405.073 4.824.369

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 377.082 14.360

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1902'
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 376.674 490.137

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8431'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, 
π.δ.κ.α. 368.156 44.869

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0207'
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και 
φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 363.787 333.836

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6204'

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 360.708 11.302

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 359.078 5.421

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6004'
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 356.895 32.789

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3207'

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 356.847 422.890

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5608'
∆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 354.872 129.300



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5402'
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) 337.846 162.758

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7211'
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 337.691 387.222

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 321.300 21.309

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8541'

∆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 320.917 239

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2603' Μεταλλεύµατα χαλκού και τα εµπλουτισµένα από αυτά 320.743 49.345
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 319.630 209.197

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7210'
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 282.482 93.368

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 282.206 3.039
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 278.612 8.674

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4412'

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια ξυλεία σε απανωτά 
φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, πλάκες-
διαφράγµατα για παρκ 271.411 162.314

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3209'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα 
σε υδατώδες µέσο 269.189 92.097

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 259.947 158.135

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από 
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεµα. 
Κόκκοι, 256.191 391.343

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2009'
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 253.834 200.513

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3005'
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 250.881 21.262

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3307'

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 244.614 145.042

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4823'

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 224.167 33.010

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8424'

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, 
έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες συσκευές (εκτός από τις 
ηλεκτρικ 214.853 108.659

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4818'

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 211.199 24.059

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 208.178 15.481

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2104'

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 202.386 110.669

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0101' Άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 200.800 1.050

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8523'
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός 
από τα είδη του κεφαλαίου 37) 200.065 455

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7114'

Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός από 
κοσµήµατα, είδη ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 194.596 32



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3808'

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 194.182 8.459

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 192.832 74.705

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7102'

∆ιαµάντια, έστω και κατεργασµένα, αλλά όχι δεµένα σε κόσµηµα (εκτός από πέτρες που δεν είναι δεµένες σε κόσµηµα και 
χρησιµοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασµένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως µέρη 
µετρητών, οργάνων µέτρ 189.241 12

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8543'
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
85 180.192 1.183

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4303'

Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. 
παιχνίδια για παιδι 177.589 254

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 162.493 8.771

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6108'

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 159.552 8.571

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, εσ 157.377 149.854

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8480'

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 154.246 15.549

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8309'

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 152.233 78.329

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 151.333 2.474

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
των κλάσεων 8469έ 149.990 6.858

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7204'

Απορρίµµατα και θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίµµατα πλινθωµένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από σκουριές, ίσκα και 
άλλα απορρίµµατα που προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, απορρίµµατα και θραύσµατα, ραδιενεργά και 
Θραύσµατα από όγκους 149.859 187.407

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3401'

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 149.513 84.282

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 144.837 32.204

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3701'

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 143.995 8.350

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 142.980 2.674
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 141.847 18.492
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3909' Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές 136.554 48.332

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8418'

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 128.928 20.198

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 127.577 11.057

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 125.165 18.138



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0709'

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 122.415 31.290

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1006' Ρύζι 119.614 252.677

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4012'

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 118.848 11.071

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8479'
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
84 118.784 9.076

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2922' Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες 115.614 185

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8516'

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 113.696 9.323

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών 113.328 44.993

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8438'

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) 109.436 9.701

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5607'
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 108.477 18.157

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8716'
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. 106.823 8.531

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8474'

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 104.187 10.548

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8518'

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 103.641 329

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8302'

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 101.510 8.082

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7007'
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) 101.356 13.077

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 101.197 27.017
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 98.007 7.713

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9001'

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 96.756 518

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0409' Μέλι φυσικό 95.695 9.770

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
ανεξάρτηταα 95.582 8.009

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9503'

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 93.472 4.443

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4408'

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαµάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολληµένα και άλλη ξυλεία 
πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε 
δακτυλικό αρµό 92.793 43.537

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3816'
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 92.599 189.860

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7314'

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 92.162 4.789

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8709'

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 92.100 16.995



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6203'

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 90.983 2.969

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8442'

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 90.045 7.422

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2914'
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 89.217 39.895

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9404'

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 88.583 6.464

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 87.772 7.998

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 87.412 1.559

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6115'
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) 86.719 3.701

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9403'
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 86.261 22.539

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 86.157 14.493

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 85.007 202

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3902' Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 84.994 59.818

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8414'

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. 84.481 4.096

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8539'
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 83.028 3.773

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για άλλους 
γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη 
σηµείωση 7α) 82.729 97.386

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6801'
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόµων, κράσπεδα πεζοδροµίων και πλάκες για στρώσιµο, από φυσικές πέτρες (εκτός από αυτές του 
σχιστόλιθου) 81.008 428.770

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7214'
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 78.602 131.910

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5101' Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι) 74.852 88.080

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3208'

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 73.948 28.717

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 70.946 1.887
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2309' Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 70.167 18.441

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1604' Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 68.985 11.727

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3806' Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόµες λιωµένες 67.021 27.500
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 64.642 3.198

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8434'

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 63.590 2.800

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3406' Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη 62.165 2.986
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6112' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά 61.458 902

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2006'
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε στιλπνή ή κρυσταλλική 
εµφάνιση 60.820 31.526

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3907'
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 60.448 64.009



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7318'

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 60.313 33.283

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6301'
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη κλινοστρωµνής 
και παρόµοια είδη της κλάσης 9404) 60.121 6.895

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3822'

∆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 59.241 523

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5601'

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 58.276 17.884

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4418'

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 58.004 19.035

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2941' Αντιβιοτικά 57.682 75

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1510'

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 57.674 25.327

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2903' Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων 55.275 58.530
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ 54.552 9.374

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7902'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από ψευδάργυρο (εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) της παραγωγής ψευδαργύρου [κλάση 
2620], εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώµατα] ή εκτός από παρόµοιες ακατέργαστες µορφές, από ρευστοποιηµένα 
απορρίµµατα και θραύσ 53.971 39.730

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0711'

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 53.908 52.007

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων γιλέκων) 53.702 1.488

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3206'

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 50.627 21.379

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών) 50.367 2.470
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 50.108 2.439

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 48.759 28.757

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4415'

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 ( 46.705 183.453

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3003'

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 45.934 665

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4820'

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 45.757 9.396

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8462'

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 45.677 1.300

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 45.391 11.020

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 44.833 8.017

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης 42.720 44.035



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8466'

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 42.598 2.119

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3809'

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 41.944 46.639

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν 
για τα µαλλιά) 41.371 1.181

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7219' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 40.914 4.766

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6103'

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 40.633 907

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9007'
Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 40.000 40

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, που παράγονται από πλατέα προϊόντα έ 39.476 41.592

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1601'
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 39.204 6.769

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1208' Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα) 38.403 11.686

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8426'

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 36.500 6.000

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8423'
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη. Σταθµά για 
ζυγαριές παντός τύπου 35.855 19.284

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8433'

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 34.879 5.280

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 34.495 9.013

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6210'

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 34.080 618

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9401'
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. 33.954 2.719

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 33.720 5.818

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4203'
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) 33.489 541

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4202'

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 33.453 2.808

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8202'
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. τα 
φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες) 33.315 2.586

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5515'
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 33.240 2.846

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2203' Μπίρα από βύνη 32.745 29.144

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9603'

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 32.599 9.511

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8413'

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 32.543 1.496

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 30.555 447



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9030'

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 30.400 40

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6302'
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) 29.786 1.742

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8537'

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 29.677 80

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 29.250 4.695

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8702' Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός 28.885 13.020
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 28.795 2.483

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2102'
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, 
παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 28.656 10.710

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 26.784 2.719

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9506'

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 26.448 3.773

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8465'

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 26.419 5.817

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 26.288 4.779

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2515'

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 25.902 11.370

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9010'

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 25.328 242

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 25.204 92.443

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 25.184 673
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα 24.932 32.286
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 24.695 12.896

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6005'
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001  µέχρι 6004 24.602 713

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4817'

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 24.598 2.478

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7216' Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α. 24.533 41.710

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8432'

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 24.403 5.949

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή 23.857 9.057

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2514'
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 23.439 136.178

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2004'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 23.359 7.404

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 23.184 1.263
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 23.173 3.685

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8308'

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 23.136 397

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2921' Ενώσεις µε αµινική οµάδα 22.960 8.000



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8311'

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 22.845 108

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 22.319 10.951

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5211'
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 21.954 978

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0802'
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια 
Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών) 21.686 2.916

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0303' Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 21.061 5.836

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 21.029 879

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8215'

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 20.575 950

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4905'
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) 20.262 644

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8512'

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 20.207 658

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 20.082 3.261

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0910'

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 20.054 2.749

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 19.802 688

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 19.370 3.830

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6912'

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 19.240 7.402

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6202'
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) 19.167 449

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1301' Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες 18.916 165

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9701'

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 18.751 611

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9608'

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 18.095 186

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6107'
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 17.995 555

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 17.682 4.270

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 17.322 4.399

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4901'
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση) 17.093 1.739

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2101'

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 16.895 833

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4016' Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 16.835 1.013

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6815'
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. 16.663 272



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4811'

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 16.334 45.419

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2201'
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 16.020 48.867

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2206'

Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση. Μείγµατα ποτών που 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 15.541 13.052

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2936'

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 15.250 2.260

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3504'
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α. Σκόνη δέρµατος, κατεργασµένη ή µη 
µε χρώµιο 15.120 9.000

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0206'
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 14.906 2.695

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8481'
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 14.837 2.316

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7612'

∆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 14.811 2.478

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9017'

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 14.580 699

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6914' Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 14.477 848
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες 14.275 2.292
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 14.061 7.746

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 13.981 109

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8001' Κασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή 13.721 2.380

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9004'
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) 13.684 201

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8207'

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 13.628 1.873

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9102'
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) 13.364 6

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6102'
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, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια) 13.175 151

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8535'

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 12.608 250

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3812'

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 12.272 4.500

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8205'

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 12.072 1.651

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8521'
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) 11.980 1.105

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8504'
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία 
επαγωγής. Μέρη τους 11.844 660

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8526'
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού                   
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 11.645 43



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8714'
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 11.345 184

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2103'
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και 
παρασκευασµένο, και µουστάρδα 11.100 3.746

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6201'
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) 10.558 737

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6211'
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, π.δ.κ.α. 
(εκτός των πλεκτών) 10.529 710

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 10.354 295

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7321'

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 10.348 1.438

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5810' Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια 10.310 263
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 10.227 18.592
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 10.108 960

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4302'

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 9.830 70

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3918'

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 9.735 888

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5504' Ίνες µη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 9.683 77

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9013'
∆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 9.427 18

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6505'

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 ( 9.270 686

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2847' Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ) 9.211 20.700
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9406' Κτίρια προκατασκευασµένα, έστω και ατελή ή µη συναρµολογηµένα ακόµα 9.140 110

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7118'
Νοµίσµατα, ό. συµπ. αυτά που βρίσκονται σε νόµιµη κυκλοφορία (εκτός από µετάλλια, κοσµήµατα από νοµίσµατα, αντικείµενα 
συλλογών µε νοµισµατολογική αξία, απορρίµµατα και θραύσµατα) 9.123 37

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2918'
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συµπληρωµατικές οξυγονούχες οµάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 9.071 3.000

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 9.003 21.555

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6601'
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) 8.992 870

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0809'
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, 
νωπά 8.955 23.762

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9602'

{half}λες για λάξευση, φυτικές ή ορυκτές, κατεργασµένες, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές, π.δ.κ.α. Τεχνουργήµατα χυτά ή 
λαξευτά από κερί, παραφίνη, στεατίνη, φυσικά κόµµεα ή ρητίνες ή από πάστες που µπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία 
και άλλ 8.862 226

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0210'
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, 
από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 8.836 965

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1605' Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα 8.695 973
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8534' Κυκλώµατα τυπωµένα 8.671 8

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7508'
Τεχνουργήµατα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγµατα, ράβδους, είδη µε καθορισµένη µορφή, σύρµατα, ελάσµατα, 
ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσµους, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 8.499 361

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0404'
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. 8.403 3.375

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9025'
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 8.352 146

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5403'
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) 8.310 158



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3908' Πολυαµίδια σε αρχικές µορφές 7.710 12.000
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7904' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 7.646 2.961

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3214'
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. 
Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 7.122 1.569

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5210'
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 7.084 302

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3813'

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης χηµικής σύστασης µε 
πυροσβεστικές ιδιότητ 6.804 3.192

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 6.714 66

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7310'

∆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 6.692 1.691

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9402'

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 6.660 44

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6909'

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 6.468 390

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0703' Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 6.242 1.296

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8530'

Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, δρόµους, ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια (εκτός από τις 
µηχανικές ή ηλεκτ 6.198 130

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6101'
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) 5.685 124

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6217'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 5.496 40

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4015'
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) 5.344 3.325

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3403'

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 5.327 5.239

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9026'

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 5.222 80

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 5.199 14

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9101'
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) 5.129 45

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9031'
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. 
Προβολείς πλάγιας όψης 5.085 186

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8201'

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 5.065 920

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 4.883 9

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7323'

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 4.866 324

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2811'

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 4.589 2.775



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3302'

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 4.575 715

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2501'
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 4.564 3.083

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7106' Άργυρος, ό. συµπ. ο επιχρυσωµένος ή επιπλατινωµένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 4.470 13

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8470'

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 4.371 5

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8301'
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 4.275 99

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6813'

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 4.231 1.157

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7009'
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 4.224 120

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8484'
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως προς τη 
σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα 4.207 101

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5310'
Υφάσµατα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας 
φυτών της κλάσης 5303 4.106 387

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4006'

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 4.073 8.928

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8531'

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 4.044 119

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.838 2.406

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2202'
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) 3.799 4.033

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3702'

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, 
χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιηµένες, που δεν 
έχουν εκτεθ 3.710 125

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3903' Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές 3.700 2.000

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8527'
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 3.641 90

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 3.589 244

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8483'

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 3.482 230

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8511'

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 3.398 183

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.385 995

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1904'

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 3.376 694

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2915'
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 3.254 1.500



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 3.184 22

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8545'
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 3.164 36

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 3.093 248

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6207'
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 3.050 43

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6306'

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 3.000 1.000

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7615'

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 2.968 364

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8204'
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες σύσφιγξης, 
έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα 2.955 487

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8505'

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 2.905 6

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9012' Ηλεκτρονικά µικροσκόπια και µικροσκόπια φωτονίων καθώς και συσκευές σηµείωσης της διάθλασης του φωτός 2.880 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9015'
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας ή 
γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα 2.822 50

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7013'

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 2.792 411

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8451'

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 2.782 61

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 2.747 48

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8305'

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 2.690 157

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6117'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από 
πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α. 2.595 196

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5408'
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 2.533 82

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 2.517 127

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0801'
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη 
φλούδα τους 2.499 344

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5903'

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 2.493 184

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 2.431 162.120
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 2.404 91

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6001' Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 2.392 217

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6910'

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 2.333 1.080

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6401'

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 2.309 39

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7419' Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α. 2.280 103

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4806'

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 2.239 810



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2827' Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωµιούχα και οξυβρωµιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 2.200 5.500

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0504'
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά 2.167 1.165

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5506' Ίνες µη συνεχείς, συνθετικές, που είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 2.165 27
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 2.060 396
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7907' Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 2.028 837

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7602'

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 1.973 3.492

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 1.906 275

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καµµιά άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που 
αναφέρονταισ 1.852 380

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8903' Θαλαµηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού. Κωπήλατοι λέµβοι και µονόξυλα (κανώ) 1.826 155

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4411'

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 1.745 256

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8203'
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 1.710 163

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 1.680 1.120

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3916'
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 1.622 119

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9019'

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας 
ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θερ 1.578 76

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8515'

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 1.535 201

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5909'
Σωλήνες για αντλίες και παρόµοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εµποτισµένοι ή επιχρισµένοι, ή µε βαλβίδες ή 
εξαρτήµατα από άλλες ύλες 1.520 488

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6908'

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 1.512 1.670

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5206'
Νήµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από βαµβάκι (εκτός από τα νήµατα ραφής 
και εκτός από τα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 1.497 304

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6114' Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα 1.464 46

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2712'
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 1.435 400

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0405'
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 1.418 206

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2826' Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύµπλοκα άλατα του φθορίου 1.400 1.000
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους 1.397 9

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8209'
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή από 
κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις 1.377 12

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9029'
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 1.375 17

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8502' Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί µετατροπείς 1.374 85

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8211'

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 1.249 114

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2806' Χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ. Χλωριοθειικό οξύ 1.195 15.530
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4421' Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α. 1.182 134



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7320'

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) 1.172 145

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.146 320

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8214'

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 1.097 60

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9105'

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) 1.082 260

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 1.021 4.521

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1209'

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 1.011 32

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6208'

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 996 70

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4009'
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, γωνίες, 
φλάντζες) 951 66

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5309' Υφάσµατα από λινάρι 944 41

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6209'
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς 
και εκτός από σκούφους) 922 31

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2516'

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 910 4.860

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5702'
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 894 67

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7317'
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 889 538

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0902' Τσάι, έστω και αρωµατισµένο 884 13
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3912' Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 865 75

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8436'

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 856 141

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 796 10.350

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9609'
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 788 41

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6406'

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) 783 98

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8513'
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) 767 46

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8546' Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από µονωτικά τεµάχια) 674 175

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6809'

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 664 1.596

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9027'

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 636 5



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6216'
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) 629 49

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές 605 75

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5705'
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιµοι (εκτός των υφασµένων και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων από πίληµα) 598 100

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7010'

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 588 91

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8503'
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. 581 14

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3825'
Προϊόντα που είναι υπολείµµατα των χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. 
Αστικά απορρίµµατα. Λυµατολάσπη. Άλλα απορρίµµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου 576 130

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5212'
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 563 19

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 545 54

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6212'

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 526 8

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6303'
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, 
από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 517 15

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 508 100
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου 500 5

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6113'
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) 471 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4114'
∆έρµατα κατεργασµένα µε λάδι (στα οποία περιλαµβάνεται και το συνδυασµένο δέρµα αγριοκάτσικου). ∆έρµατα βερνικωµένα 
(λουστρίνια) ή επιστρωµένα. ∆έρµατα επιµεταλλωµένα 465 45

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1206' Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα 453 168

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5801'
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) 424 28

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3210'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια (εκτός από αυτά µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή). Χρωστικά 
(pigments) µε νερό παρασκευασµένα, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το τελείωµα των δερµάτων 421 40

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι 421 8

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3913'
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 417 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4903' Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά 414 30

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8487'
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 369 12

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις) 367 3
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6213' Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών) 354 190

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 354 35

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3506'
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 352 978

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8547'

Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια 
στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή 
εγκαταστάσεις (εκτός των µο 344 14

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4014'

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 343 185

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4304'
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) 336 11

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9305' Μέρη και εξαρτήµατα για όπλα και παρόµοια είδη των κλάσεων 9301 έως 9304, π.δ.κ.α. 315 3



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7005'

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 304 1.149

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8112'

Βηρύλλιο, χρώµιο, γερµάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο, ίνδιο, νιόβιο (κολόµβιο), ρήνιο, θάλλιο και τεχνουργήµατα από τα µέταλλα 
αυτά, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τα µέταλλα αυτά (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν µέταλλα 
από τα 282 15

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8412'
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 282 86

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου 244 10
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5512' Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85% 234 10

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6911'

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 230 62

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3707'

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 225 258

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8472'

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 211 26

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 196 13

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4402'

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 191 40

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4814' Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόµοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί. Χαρτί για στόλισµα υαλοστασίων 178 6
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6506' Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α. 178 23

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6116'
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για µικρά παιδιά) 177 190

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2840' Βορικά. Υπεροξοβορικά υπερβορικά 170 200

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4602'

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 165 14

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7020' Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α. 157 8

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7104'

Ηµιπολύτιµες και παρόµοιες πέτρες, συνθετικές ή ανασχηµατισµένες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε 
αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, καθώς και συνθετικές ή ανασχηµατισµένες ηµιπολύτιµες και παρόµοιες πέτρες, όχι 
ταιριασµένες, προσω 152 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1702'

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 151 5

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3802'
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας 146 8

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8608'

Υλικό σιδηροδροµικών γραµµών, µόνιµο (εκτός από στρωτήρες από ξύλο, σκυρόδεµα ή χάλυβα, σιδηροτροχιές και άλλο υλικό 
σιδηροδροµικών γραµµών, µη συναρµολογηµένο ακόµα, καθώς και υλικό γραµµής). Μηχανικές (έστω και ηλεκτροµηχανικές) 
συσκευές σηµατοδότη 136 29

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8460'

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 131 13

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8461'

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 131 26

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5516' Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς 130 7

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4809'

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 125 45

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0702' Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 105 60



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7315'

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 98 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8306'

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, 93 9

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6504'
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) 86 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7116'
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α. 78 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4409'

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 76 14

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4904' Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή µη, έστω και δεµένη 75 2
2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 71 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8468'

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 68 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8540'

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, 47 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0904' Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή θρυµµατισµένα ή σε σκόνη 46 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5907'
Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, καθώς και υφάσµατα ζωγραφισµένα για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσµατα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α. 44 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7110'
Πλατίνα (ό. συµπ. το παλλάδιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το όσµιο και το ρουθήνιο) σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε 
σκόνη 42 16

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7107' Μέταλλα κοινά επιστρωµένα µε άργυρο, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή 35 6

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4007'

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 31 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1521'
Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα (εκτός 
από τα τριγλυκερίδια) 26 11

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6702'
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 25 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7101'

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, είτε είναι κατεργασµένα ή διαβαθµισµένα είτε όχι, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένα σε 
κόσµηµα, καθώς και µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της µεταφοράς (εκτός 
απόα 25 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0909'
Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου, αγριοκύµινου (κάρου), καθώς και 
κέδρου (αρκεύθου) 22 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3301'

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 16 4

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9113' Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 16 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9033'
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 15 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα 14 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 κ 12 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9611'

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 12 1



2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6812'

Αµίαντος επεξεργασµένος σε ίνες. Μείγµατα µε βάση τον αµίαντο ή µε βάση τον αµίαντο και το ανθρακικό µαγνήσιο. 
Τεχνουργήµατα από αυτά τα µείγµατα ή από αµίαντο (π.χ. νήµατα, υφάσµατα, ενδύµατα, καλύµµατα κεφαλής, υποδήµατα, 
συναρµογές), έστω και ενισ 11 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7409'
Ελάσµατα και ταινίες, από χαλκό, µε πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες, καθώς και µονωµένες 
ταινίες για την ηλεκτροτεχνία) 10 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 9 3

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8307' Εύκαµπτοι σωλήνες από κοινά µέταλλα, έστω και µε εξαρτήµατα σύµπλεξης ή ζεύκτες 8 2

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3819'
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 7 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9615'

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. 5 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών 
είτε όχι. Εµβόλια, 2 6

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5404'
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 2 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7415'

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 2 1

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59 1 1



* ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΟΣ ΡΟΗ ΧΩΡΑ CN4 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ 1.400.669.098 698.776.446

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη 
αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασµένα για τη λιανικ 137.413.953 1.993.302

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών 
είτε όχι. Εµβόλια, 104.114.654 140.965

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 75.225.139 240.255.892

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8703'
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 56.636.145 7.092.238

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 48.022.730 970.844

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 45.642.973 30.147.419

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 31.566.981 687.007

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 28.626.644 3.135.097

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
ανεξάρτηταα 24.339.340 2.205.156

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 23.619.589 843.910

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3808'

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 22.864.015 4.067.214

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2902' Υδρογονάνθρακες κυκλικοί 22.037.344 20.759.460
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 21.688.643 4.666.623

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Παρασ 20.179.835 445.258

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3102'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 17.436.441 59.335.136

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2004'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 16.553.333 24.544.247

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Συσκευές για τη διευκόλυνση 
της ακο 15.932.441 99.019

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 15.785.982 383.672

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 15.764.486 3.878.655
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 15.296.992 35.129.082
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 13.970.319 380.951

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8431'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, 
π.δ.κ.α. 13.120.731 961.048

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5502' ∆έσµες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 55, από τεχνητές ίνες συνεχείς 12.871.184 2.442.353
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 11.011.720 2.205.589

ΑΦΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΒΕΛΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 *



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 10.408.446 5.184.513
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 9.666.361 3.359.899

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 9.509.604 2.872.693

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2309' Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 9.410.301 5.509.626
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 8.616.753 2.315.085

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8414'

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. 8.260.748 499.239

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1905'

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 8.076.783 2.520.729

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3701'

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 8.076.708 630.011

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 7.720.918 9.357.248
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3902' Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 7.560.004 5.799.249

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
των κλάσεων 8469έ 7.483.979 386.889

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 7.350.372 3.470.779

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3402'

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 7.060.963 3.359.561

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για άλλους 
γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη 
σηµείωση 7α) 6.679.654 8.065.031

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 6.616.650 145.365

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3924'

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 6.573.925 845.443

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0402' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 6.536.229 2.756.700

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 6.310.793 233.640

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6203'

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 6.147.807 178.663

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2402'
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 5.913.413 145.999

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3903' Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές 5.816.246 3.826.699
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3006' Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 5.779.506 36.468

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 κ 5.399.504 1.328.424

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 5.221.672 451.895

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9027'

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 5.147.331 723.570



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4202'

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 4.891.943 302.795

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2917'
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 4.811.915 7.217.041

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6103'

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 4.795.832 95.844

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0207'
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και 
φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 4.629.587 3.017.776

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3907'
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 4.476.626 2.523.290

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8429'

Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούµενοι (µπουλντόζες και πλάγιες µπουλντόζες), καθώς και οµαλυντήρες χώµατος και δρόµων 
(graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι 
συµπιεστές εδάφους 4.452.869 652.721

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1517'

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 4.385.822 4.338.191

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3105'

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός 
από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσµατα). 
Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 4.301.638 11.678.441

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3923'
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από 
πλαστικές ύλες 4.297.858 1.271.307

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν 
για τα µαλλιά) 4.193.825 85.756

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2103'
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και 
παρασκευασµένο, και µουστάρδα 4.120.355 2.449.318

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3824'

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών 
βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που 
είναι υπολείµµ 4.108.816 1.660.484

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0401' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 4.029.266 2.282.185

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων γιλέκων) 3.872.712 67.625
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3904' Πολυµερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωµένων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 3.837.543 4.760.096

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2815' Υδροξείδιο του νατρίου καυστική σόδα. Υδροξείδιο του καλίου καυστική ποτάσα. Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 3.805.912 12.561.551

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 3.791.015 219.614

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 3.761.591 132.977
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης 3.756.283 776.419
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε εξωτερική ανάφλεξη 3.621.043 138.432
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου 3.603.087 118.407

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8467'
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό 
κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους 3.583.594 334.278

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9022'

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 3.554.269 35.029

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.552.441 528.844

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8442'

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 3.255.421 402.129

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 3.233.877 43.499



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3307'

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 3.220.593 1.023.016

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8419'

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 3.191.370 223.009

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6204'

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 3.172.089 45.080

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους 3.138.120 363.368
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3912' Κυτταρίνη και τα χηµικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 3.068.963 505.419

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7007'
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) 3.050.962 1.847.046

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2915'
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 3.034.210 2.734.188

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8457' Κέντρα κατεργασίας, µηχανές πολλαπλής διαδροµής και µηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των µετάλλων 3.005.301 129.869

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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.· παρασκ 3.004.079 1.039.984

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8483'

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 2.981.520 111.749

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2009'
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 2.933.366 1.576.496

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.868.279 2.718.003

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3905'
Πολυµερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές µορφές. Άλλα πολυµερή του βινυλίου σε αρχικές 
µορφές 2.793.425 565.579

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6115'
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) 2.789.424 131.090

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3206'

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 2.719.493 1.475.562

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 2.715.130 616.109

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.587.882 103.555

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7102'

∆ιαµάντια, έστω και κατεργασµένα, αλλά όχι δεµένα σε κόσµηµα (εκτός από πέτρες που δεν είναι δεµένες σε κόσµηµα και 
χρησιµοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασµένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως µέρη 
µετρητών, οργάνων µέτρ 2.556.426 484

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2836' Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αµµωνίου του εµπορίου που περιέχει καρβαµιδικό του αµµωνίου 2.543.914 8.220.766

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 2.541.334 17.956

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3823'
Βιοµηχανικά µονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. Όξινα έλαια από εξευγενισµό. Βιοµηχανικές λιπαρές αλκοόλες.   απόεξευγενισµό 
ραφινάρισµα. Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες 2.484.882 1.055.191

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7901' Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή 2.482.353 1.134.679

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8418'

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 2.464.465 351.480

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0405'
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 2.460.380 652.040



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα 2.398.016 763.257

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2929'

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 2.309.977 1.111.314

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2930' Θειοενώσεις οργανικές 2.308.765 646.005

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1904'

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 2.220.141 956.147

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3911'
Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουµαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα πολυµερή που παίρνονται 
µε χηµική σύνθεση, π.δ.κ.α. σε αρχικές µορφές 2.147.581 555.248

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 2.142.712 734.196

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6211'
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, π.δ.κ.α. 
(εκτός των πλεκτών) 2.142.669 385.931

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 2.135.365 270.772
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1006' Ρύζι 2.083.348 1.586.694

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8709'

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 2.042.376 93.816

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3815'
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσµατα, π.δ.κ.α. (εκτός από παρασκευάσµατα µε την 
ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού) 2.038.027 982.153

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3204'

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 1.988.834 350.007

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2909'

Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, 
υπεροξείδια κετονών, καθορισµένης ή µη χηµικής σύστασης, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα 
παράγωγά τους 1.971.832 1.050.832

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3822'

∆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 1.935.912 63.890

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8202'
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. τα 
φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες) 1.908.674 102.359

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2202'
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) 1.870.807 1.979.638

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 1.858.872 3.649.691

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6201'
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) 1.848.422 34.247

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 1.821.497 11.422
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2203' Μπίρα από βύνη 1.807.169 1.885.963
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7801' Μόλυβδος σε ακατέργαστη µορφή 1.802.258 1.032.692
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 1.797.959 33.733

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 1.795.804 30.818

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3906' Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές 1.793.579 478.064

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 1.778.459 641.530

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2936'

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 1.775.963 612.944

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8413'

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 1.761.100 51.651



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4810'

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 1.750.053 2.612.698

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2918'
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συµπληρωµατικές οξυγονούχες οµάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα 
τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.741.577 1.214.556

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0702' Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 1.731.323 1.109.791
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1109' Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 1.705.941 1.311.360

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7323'

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 1.667.876 178.944

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6212'

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 1.607.406 12.117

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2005'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 1.602.807 927.522

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5702'
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 1.593.521 351.039

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3921'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια 
συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα 
µόνο σε σχήµα τε 1.593.461 172.157

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1702'

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 1.592.505 2.442.101

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3403'

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 1.586.052 568.515

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3003'

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 1.567.765 4.051

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3208'

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 1.529.002 480.902

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3811'

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 1.523.639 488.831

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 1.492.314 170.463
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2834' Νιτρώδη. Νιτρικά 1.475.314 1.954.720
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 1.465.506 30.124

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1602'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια 
προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 1.455.144 268.550

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4818'

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 1.441.168 743.268

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9506'

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 1.436.088 299.096

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3909' Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές 1.435.009 572.016

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8543'
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
85 1.419.436 12.158

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2840' Βορικά. Υπεροξοβορικά υπερβορικά 1.410.831 4.825.624

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4002'

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 1.348.652 446.326



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8433'

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 1.346.358 35.536

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8518'

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 1.317.731 65.183

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8511'

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 1.316.449 41.503

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3820'
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) 1.314.194 1.477.969

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2903' Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων 1.306.978 615.198

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8527'
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 1.301.140 53.857

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7210'
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 1.294.533 2.259.083

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6101'
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) 1.280.922 25.973

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8479'
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
84 1.275.195 133.488

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4809'

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 1.256.218 1.047.186

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3919'
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) 1.237.927 197.294

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3207'

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 1.154.505 305.779

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5407'
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 1.154.272 206.055

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8502' Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί µετατροπείς 1.153.276 152.775

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9403'
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 1.137.983 186.472

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2941' Αντιβιοτικά 1.131.079 2.716

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8212'
Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής µηχανής (ό. συµπ. οι ηµιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από κοινά 
µέταλλα 1.128.205 53.042

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 1.114.850 1.147.653
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4016' Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 1.102.634 142.889

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2914'
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.071.581 1.445.977

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.037.346 200.111

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8536'

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 < 1.019.291 45.031

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2303'
Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα 
ζαχαροποιίας, υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων 1.018.719 1.198.138

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3209'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα 
σε υδατώδες µέσο 1.018.350 274.850

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3214'
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. 
Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 1.015.594 350.722



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7325' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 1.013.401 771.033

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8523'
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός 
από τα είδη του κεφαλαίου 37) 1.005.812 4.962

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2905' Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 1.004.755 882.955

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 997.404 2.961

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3005'
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 996.658 8.844

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3910' Σιλικόνες σε αρχικές µορφές 990.444 293.362

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2208'

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) 989.599 161.179

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2931' Αµιγείς οργανικές-ανόργανες ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 978.064 191.063

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9602'

{half}λες για λάξευση, φυτικές ή ορυκτές, κατεργασµένες, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές, π.δ.κ.α. Τεχνουργήµατα χυτά ή 
λαξευτά από κερί, παραφίνη, στεατίνη, φυσικά κόµµεα ή ρητίνες ή από πάστες που µπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία 
και άλλ 961.602 3.975.336

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8481'
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 956.417 43.389

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6202'
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) 945.703 18.158

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6112' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά 930.368 21.134
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 924.175 86.065

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8544'

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 906.031 101.393

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9619' Σερβιέτες και ταµπόν υγείας 882.571 146.400

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 857.872 5.386

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 853.729 72.364

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7005'

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 853.515 1.934.364

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9101'
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) 824.147 4.672

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 821.706 105.863

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8516'

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 817.268 43.021

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7009'
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 779.408 1.097.227

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 773.765 864.117

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6114' Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα 773.565 15.285
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 770.808 19.760

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3302'

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 769.691 167.312



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2007'
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 769.650 323.625

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8705'

Αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών χρήσεων, που δεν είναι κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων 
(π.χ. αυτοκίνητα αποκοµιδής οχηµάτων για επισκευή, αυτοκίνητα-γερανοί, πυροσβεστικά οχήµατα, οχήµατα για το σκούπισµα ή 
την κατάβρεξη τωνδ 765.094 61.290

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4819'

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 741.268 210.271

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8512'

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 729.494 29.288

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7408'
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) 728.151 141.002

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0811'
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 728.056 256.472

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3401'

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 723.544 211.796

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0408'
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 721.551 113.143

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2301'
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 719.286 2.334.780

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 718.588 21.613

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3306'

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 706.105 183.381

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8424'

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, 
έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες συσκευές (εκτός από τις 
ηλεκτρικ 705.958 27.330

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4813' Τσιγαρόχαρτο, έστω και κοµµένο σε κατάλληλα µεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες 691.233 26.563
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2847' Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ) 690.223 1.639.412
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7216' Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α. 687.205 1.267.829
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1511' Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 685.332 581.421

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3104'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά καλιούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 682.535 1.270.339

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2835' Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 677.788 549.422
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 675.699 53.065

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3707'

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 673.976 414.876

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0902' Τσάι, έστω και αρωµατισµένο 665.966 55.293

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1302'
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα 654.619 23.515

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9603'

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 650.912 59.556

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1505' Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης 646.710 60.514
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7304' Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 646.141 926.579
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8803' Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 639.672 4.306
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 638.647 410.743



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3505'

∆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 635.207 673.555

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8207'

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 634.511 16.133

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2919'
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαµβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 628.228 69.877

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3702'

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιηµένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, 
χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγµιαίας εµφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιηµένες, που δεν 
έχουν εκτεθ 627.534 26.221

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8714'
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 615.031 49.475

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8450'
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος                                    ξη στεγνώµατος. Μέρη των 
προαναφερθέντων 614.957 45.151

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2921' Ενώσεις µε αµινική οµάδα 611.723 131.805

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8529'

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 602.396 7.771

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 602.250 58.493

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9015'
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας ή 
γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα 600.080 1.749

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8702' Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός 584.578 232.664

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3812'

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 583.165 150.540

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6102'
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, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια) 561.037 16.118

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8504'
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία 
επαγωγής. Μέρη τους 559.560 34.495

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6210'

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 556.536 10.576

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6401'

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 554.110 15.029

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0101' Άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 553.800 1.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7019'

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 544.918 196.655

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0704'
Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη 542.901 683.911

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8507'

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) 540.397 40.005

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2934'
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από ενώσεις µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) οξυγόνου ή 
αζώτου) 535.488 15.996

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 535.293 25.654

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0409' Μέλι φυσικό 533.957 225.961
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1108' Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 519.567 768.826



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 516.114 5.013

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8484'
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως προς τη 
σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα 515.133 12.785

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4811'

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 505.799 148.632

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6505'

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 ( 505.632 22.380

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0706'
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά 
ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 502.853 840.959

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8205'

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 502.412 55.332

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3506'
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 502.178 406.369

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9404'

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 500.149 55.027

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2922' Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες 485.587 230.652
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8712' ∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συµπ. τα τρίτροχα µεταφοράς εµπορευµάτων), χωρίς κινητήρα 485.454 20.226
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8903' Θαλαµηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού. Κωπήλατοι λέµβοι και µονόξυλα (κανώ) 484.849 26.495

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8480'

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 473.112 11.740

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4801' Χαρτί εφηµερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 467.991 900.686

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6107'
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 460.726 11.982

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 458.850 505.924
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες 441.693 49.391

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2939' Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγµένα µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 439.734 2.310

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8451'

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 438.268 35.905

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 434.467 29.976

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3918'

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 433.590 195.188

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8477'
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 84 431.099 13.860

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 430.773 3.586

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8408'
Εµβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ηµι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ ή ηµι- 
ντήζελ 424.750 65.679

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8427'
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε διάταξη χειρισµού (εκτός από 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα) 421.503 112.990

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 416.149 416.087

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8519'
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) 414.876 8.739



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0910'

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 404.434 28.426

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8436'

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 402.853 284.326

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1105' Αλεύρι, σιµιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες 399.931 398.663

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7013'

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 399.507 360.392

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0904' Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή θρυµµατισµένα ή σε σκόνη 393.523 22.453

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9612'
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 389.289 44.408

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2201'
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 388.857 1.582.041

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 386.143 6.559

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8211'

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 382.884 38.790

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 378.227 649.398

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5801'
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) 376.225 25.699

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7219' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 373.277 191.494
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8701' Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήµατα (εκτός από τα οχήµατα-ελκυστήρες της κλάσης 8709) 367.290 62.284

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6108'

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 366.286 8.544

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές 
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε φερόµενη 
ηλεκτρική ενέργει 362.495 2.476

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2940'

Ζάχαρα χηµικώς καθαρά (εκτός από ζαχαρόζη, λακτόζη, µαλτόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη οπωροζάχαρο). Αιθέρες και εστέρες 
ζαχάρων και τα άλατά τους (εκτός από φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση προβιταµίνες, βιταµίνες, ορµόνες, ετερογλυκοζίτες, 
φυτικά αλκ 360.170 72.311

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2926' Ενώσεις µε νιτριλική οµάδα 357.254 12.227

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4411'

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 354.476 248.468

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9503'

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 354.225 25.516

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5906'
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) 353.225 29.460

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4203'
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) 352.472 13.821

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8438'

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) 351.375 33.164

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8215'

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 351.197 33.827



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9004'
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) 348.667 6.993

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9616'

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 331.178 5.061

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 330.591 81.533
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 330.237 73.837

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2916'
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 329.740 133.264

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0302' Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 327.636 80.744

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9010'

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 323.641 992

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5403'
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) 320.036 41.270

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2008'

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 319.148 133.682

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0602'
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) 316.720 105.463

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8526'
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού                   
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 313.508 2.063

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3504'
Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, π.δ.κ.α. Σκόνη δέρµατος, κατεργασµένη ή µη 
µε χρώµιο 307.089 95.525

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8716'
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. 304.875 102.448

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2803' Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες µορφές άνθρακα, π.δ.κ.α. 302.818 402.377

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2617'

Μεταλλεύµατα και τα εµπλουτισµένα από αυτά (εκτός από σιδηροµεταλλεύµατα, µεταλλεύµατα µαγγανίου, χαλκού, νικελίου, 
κοβαλτίου, αργιλίου, µολύβδου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου, χρωµίου, βολφραµίου, ουρανίου, θορίου, µολυβδαινίου, τιτανίου, 
νιοβίου, τανταλ 301.879 43.696

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7615'

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 298.199 44.286

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5402'
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) 296.442 105.536

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3502'
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 293.476 23.320

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8711'
Μοτοσυκλέτες (ό. συµπ. τα µοτοποδήλατα) και ποδήλατα µε βοηθητικό κινητήρα, έστω και µε καλάθι στο πλάι. Πλάγια καλάθια 
για µοτοσυκλέτες 291.078 9.895

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9001'

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 285.890 2.293

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2505'
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) 282.100 1.232.988

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3916'
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 281.773 48.459

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9031'
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. 
Προβολείς πλάγιας όψης 280.073 12.952

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59 271.414 18.307



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6911'

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 269.808 33.127

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0504'
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά 268.626 58.819

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1902'
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 266.264 211.365

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 265.340 13.903

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8466'

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 262.781 4.589

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα), χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καµµιά άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που 
αναφέρονταισ 259.709 508.219

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9026'

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 259.476 3.022

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9007'
Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 259.309 7.981

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0206'
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 257.899 117.462

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 255.240 17.468

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8209'
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή από 
κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις 253.742 756

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7322'

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 251.953 127.260

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0404'
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. 251.142 242.228

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4008' Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής, από καουτσούκ µη σκληρυµένο 249.300 77.855

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8537'

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 244.509 8.956

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5309' Υφάσµατα από λινάρι 239.846 11.134

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4009'
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, γωνίες, 
φλάντζες) 237.346 21.347

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1101' Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού 236.284 442.190

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7607'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια 
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 235.723 126.775

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7006'

Υαλοπίνακες ή είδη καθορισµένης µορφής από γυαλί, το οποίο είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή µη αντανακλαστική 
στρώση ή όχι, το οποίο είναι κυρτωµένο, µε κατεργασµένα άκρα, χαραγµένο, διάτρητο, σµαλτωµένο ή αλλιώς κατεργασµένο, και 
το οποίο δε 233.547 325.574

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9401'
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. 232.539 25.443

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα 229.748 37.243

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2844'
Στοιχεία και ισότοπα, χηµικά, ραδιενεργά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα χηµικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιµα και γόνιµα, και 
οιενώσεις τους. Μείγµατα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά 228.807 644

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7318'

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 228.488 42.117



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8210'
Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, από κοινά µέταλλα, βάρους <= 10 kg, που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή,τη 
συσκευασία ή το σερβίρισµα των τροφίµων ή τωνποτών 223.262 14.326

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2508'

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 222.385 296.425

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8302'

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 222.283 36.023

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 215.988 53.553
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0803' Μπανάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και µπανάνες του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές 212.286 309.261
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8546' Μονωτήρες για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες παντός τύπου (εκτός από µονωτικά τεµάχια) 210.644 8.217

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8513'
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) 210.567 10.905

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8515'

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 209.642 598

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2833' Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά υπερθειικά 209.534 179.654

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7225'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερµή ή ψυχρή κατάσταση 206.808 132.172

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8203'
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 206.132 19.542

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3507' Ένζυµα. Ένζυµα παρασκευασµένα, π.δ.κ.α. 204.700 13.544

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0709'

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 203.632 220.106

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3212'

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 200.454 25.409

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3908' Πολυαµίδια σε αρχικές µορφές 198.275 77.340

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4418'

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 197.881 67.198

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9615'

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. 196.321 22.484

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5704' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίληµα, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιµοι 194.705 69.388

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3814'
∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα για την αφαίρεση των χρωµάτων επίχρισης ή των 
βερνικιών (εκτός από ασετόν) 192.856 108.049

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7208'
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή 
κατάσταση, µη επιστρωµένα µε άλλο µέταλλο, ούτε επενδυµένα 192.556 341.217

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4012'

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 192.302 54.151

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7314'

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 192.243 45.386

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6302'
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) 191.843 15.411

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2811'

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 189.362 86.525

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7114'

Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός από 
κοσµήµατα, είδη ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 188.829 11



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8487'
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 185.073 6.843

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8430'

Μηχανές και συσκευές για τον χωµατισµό, την ισοπέδωση, την συµπίεση, τη γεώτρηση ή την εξόρυξη µεταλλευµάτων ή άλλων 
ορυκτών, πασσαλοπήκτες, εξαγωγείς πασσάλων και εκχιονιστήρες (εκτός εκείνων που είναι συναρµολογηµένοι σε 
σιδηροδροµικά βαγόνια ή στο 183.833 24.911

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2925' Ενώσεις µε καρβοξυϊµιδική οµάδα, στις οποίες περιλαµβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της, ή µε ιµινική οµάδα 181.497 16.566

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8412'
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 179.272 2.415

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3101'

Λιπάσµατα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναµειγµένα µεταξύ τους ή χηµικώς επεξεργασµένα και λιπάσµατα που 
προκύπτουν από ανάµειξη ή χηµική επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή π 178.819 262.660

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 178.241 7.022
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 178.006 17.812
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 177.403 154.896
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1605' Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα 175.752 17.891
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6807' Τεχνουργήµατα από άσφαλτο ή από παρόµοιες ύλες (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα) 172.584 385.018

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2204'

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 172.547 49.388

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3809'

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 170.798 93.697

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0106'
Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, 
µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες µικροοργανισµών και παρόµοια) 169.894 5.447

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2804' Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία µη µεταλλικά 167.787 235.509

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4816'

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 166.976 143.878

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9025'
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 163.966 3.561

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3802'
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας 162.720 194.576

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 162.337 244.844

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6117'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από 
πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α. 162.189 1.256

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8531'

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 161.282 3.115

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2937'
Ορµόνες φυσικές ή αναπαραγµένες µε σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ορµόνες. Άλλα στεροειδή 
που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ορµόνες 159.355 273

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1209'

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 157.167 7.597

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2207'
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, 
οποιουδήποτε τίτλου 155.906 124.095

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4814' Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόµοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί. Χαρτί για στόλισµα υαλοστασίων 154.065 99.145
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2932' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµοα οξυγόνου 154.057 18.621

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9024'
Μηχανές και συσκευές για τον έλεγχο της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσµό ή συµπίεση, της ελαστικότητας ή άλλων 
µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. µετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) 153.787 1.423

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8534' Κυκλώµατα τυπωµένα 146.887 895



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9017'

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 146.819 13.256

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9102'
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) 146.078 1.952

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5516' Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς 145.501 16.356

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7310'

∆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 144.285 36.259

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7602'

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 144.106 93.260

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7018'

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 144.100 377.936

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4415'

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 ( 142.762 224.022

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8301'
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 142.485 4.298

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9402'

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 141.706 20.067

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2827' Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωµιούχα και οξυβρωµιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 141.573 294.505

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8476'
Αυτόµατοι πωλητές προϊόντων (π.χ. αυτόµατοι πωλητές γραµµατοσήµων, τσιγάρων, τροφίµων ή ποτών), ό. συµπ. οι αυτόµατες 
µηχανές µετατροπής συναλλάγµατος 139.844 3.673

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3913'
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 139.830 6.459

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 139.425 41.283

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5907'
Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, καθώς και υφάσµατα ζωγραφισµένα για σκηνικά θεάτρων, 
παραπετάσµατα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, π.δ.κ.α. 139.033 7.816

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8110'
Αντιµόνιο και τεχνουργήµατα από αντιµόνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αντιµόνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν αντιµόνιο) 137.511 22.660

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0703' Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 137.430 221.004
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2822' Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εµπορίου 135.300 7.200

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, εσ 135.266 50.694

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 131.669 100.527
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8458' Τόρνοι και κέντρα τόρνευσης για την κατεργασία µετάλλων µε αφαίρεση υλικού 131.128 7.950

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9019'

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας 
ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θερ 130.395 6.971

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3813'

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης χηµικής σύστασης µε 
πυροσβεστικές ιδιότητ 129.171 47.404

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5601'

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 128.504 34.864

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 128.029 51.560
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2828' Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εµπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωµιώδη 127.187 144.863

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2910'
Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, µε τριµελή δακτύλιο, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, 
νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 121.153 74.640



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8545'
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 121.000 42.208

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9303'

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 119.637 960

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4409'

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 119.030 92.071

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8432'

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 117.829 13.857

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1207'
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) 117.031 69.651

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4823'

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 116.587 24.160

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8204'
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες σύσφιγξης, 
έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα 115.070 16.319

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8540'

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, 114.651 419

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1604' Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 113.721 16.435

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1008'
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) 113.551 113.649

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7312'
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µονωµένα προϊόντα για την 
ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα) 113.024 30.671

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8403' Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και λέβητες υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 8402) 111.925 37.711

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2707'
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 111.348 121.740

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3406' Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη 111.230 19.072
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9617' Θερµοµονωτικές φιάλες κενού και άλλα ισοθερµικά δοχεία κενού. Μέρη αυτών (εκτός από γυάλινες φύσιγγες) 111.191 13.739

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8474'

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 111.100 3.659

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8434'

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 110.282 3.105

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6005'
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001  µέχρι 6004 108.913 10.886

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4015'
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) 108.820 30.841

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7113'
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν 
ηλικία > 100 ετών) 106.098 255

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7321'

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 104.533 19.671

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3703' Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιηµένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως 104.357 11.800

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4407'
Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε 
ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε δακτυλικό αρµό, πάχους > 6 mm 103.906 68.040



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8907'
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) 103.645 8.767

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8539'
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 102.070 4.344

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3705'
Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εµφανιστεί (εκτός από εκείνες από χαρτί, χαρτόνια ή 
υφαντικές ύλες, καθώς και εκτός από κινηµατογραφικές ταινίες και τυπογραφικές πλάκες έτοιµες για χρησιµοποίηση) 102.038 12.152

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1104'

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 101.947 82.497

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6116'
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για µικρά παιδιά) 101.560 4.051

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2501'
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 100.171 144.603

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1805' Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 99.127 55.901
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 99.124 5.551

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9006'
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) 95.753 5.953

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7108' Χρυσός, ό. συµπ. ο επιπλατινωµένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 95.358 12

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8303' Χρηµατοκιβώτια, πόρτες και χωρίσµατα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα 94.851 5.911

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7320'

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) 94.050 23.546

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8402'
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 93.960 4.105

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9306'
Βόµβες, χειροβοµβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυροµαχικά και βλήµατα. Μέρη αυτών, ό. συµπ. τα 
χοντρά σκάγια, τα κυνηγετικά σκάγια και οι τάπες των φυσιγγιών, π.δ.κ.α. 93.471 7.820

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2923' Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αµµωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαµινολιπίδια 92.334 59.741

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4901'
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση) 91.167 18.065

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1804' Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 91.077 13.938

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8503'
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. 89.995 8.563

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0906' Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου 89.925 8.408
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 89.634 4.050
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7223' Σύρµατα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα) 89.250 18.647

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3001'

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραµένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσµατα αδένων ή άλλων οργάνων ή των 
εκκρίσεων τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης, 
παρασκευασµένες για σκοπούς θεραπ 87.773 466

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9608'

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 87.107 2.457

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8522'
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. 86.951 121

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3503'

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 86.530 18.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4408'

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαµάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολληµένα και άλλη ξυλεία 
πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε 
δακτυλικό αρµό 85.968 25.842



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7308'

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 84.502 19.793

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 84.246 124.316
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές 83.775 2.116

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9701'

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 83.250 273

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8713'
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) 82.956 4.653

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1514'
Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 82.816 22.030

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4005'

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 82.228 32.651

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9030'

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 80.189 260

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 79.780 7.164

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8514'

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 79.380 3.542

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2825'
Υδραζίνη και υδροξυλαµίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Ανόργανες βάσεις και οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια µετάλλων, 
π.δ.κ.α. 79.299 17.471

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 78.133 50.123

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4006'

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 77.508 3.091

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2206'

Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση. Μείγµατα ποτών που 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 75.530 79.785

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2101'

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 75.241 57.370

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6306'

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 74.509 26.648

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3405'

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, 74.372 55.626

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3819'
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 74.321 51.943

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 72.809 31.762
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2808' Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 72.315 175.152

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8440'

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) 70.896 2.005

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5903'

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 70.885 5.884



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6208'

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 70.396 3.611

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8465'

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 69.572 8.663

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7412' Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από χαλκό 69.559 3.604

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3407'

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 68.244 14.270

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1509'
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 67.533 16.407

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5810' Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια 67.316 2.017
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2818' Κορούνδιο τεχνητό, χηµικά καθορισµένο ή µη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου 66.144 141.241
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2912' Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες. Πολυµερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορµαλδεϋδή 66.127 103.325
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα 66.082 98.991

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0711'

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 65.764 57.640

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3604'
Είδη για πυροτεχνήµατα, πύραυλοι σηµατοδότησης ή για το διασκορπισµό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόµοια, κροτίδες και 
άλλα είδη πυροτεχνίας (εκτός από άσφαιρα φυσίγγια) 64.550 1

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 64.456 10.054

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2832' Θειώδη. Θειοθειικά 64.338 115.534

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8213'

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 63.381 7.675

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8417'
Κλίβανοι βιοµηχανικοί ή εργαστηρίων, µη ηλεκτρικοί, ό. συµπ. οι αποτεφρωτήρες (εκτός από ξηραντήρια και κλιβάνους 
πυρόλυσης) 63.287 3.841

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7315'

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 63.183 9.273

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1803' Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη 62.845 14.367

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6113'
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) 61.473 5.511

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1504'
Λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 60.613 43.450

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2104'

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 59.656 27.084

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5211'
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 58.857 4.657

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6704'
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. 58.699 1.460

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 58.458 22.050

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4420'

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 57.684 53.996



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4201'

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 57.512 2.839

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1601'
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 57.103 11.911

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8470'

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 54.561 2.582

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7103'

Πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, 
καθώς και πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, όχι ταιριασµένες, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της µεταφοράς 
(εκτός απόδ 54.042 70

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3804'

Αλισίβες που είναι υπολείµµατα της παρασκευής της χαρτόµαζας, έστω και συµπυκνωµένες, αποζαχαρωµένες ή χηµικά 
επεξεργασµένες, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα (εκτός από ταλλέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου καυστική 
σόδα και πίσσα 53.539 41.360

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 99SS' Λοιπά προιόντα 53.241 2.660

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
και µε εξωτερ 52.809 94.601

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7605'
Σύρµατα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, µονωµένα σύρµατα για την 
ηλεκτροτεχνία και χορδές για µουσικά όργανα) 52.576 23.440

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9029'
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 52.301 1.504

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9607' Κλείστρα (φερµουάρ) και µέρη αυτών 52.182 1.845

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2920'
Εστέρες των ανοργάνων οξέων και τα άλατά τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 
(εκτός από τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) 51.900 17.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5512' Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85% 51.675 3.329

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6301'
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη κλινοστρωµνής 
και παρόµοια είδη της κλάσης 9404) 51.624 7.044

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8448'

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 51.444 41.104

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8311'

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 51.407 3.323

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 51.154 51.230

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8505'

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 50.327 330

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4803'

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 50.046 19.402

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6806'

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 49.852 27.995

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8472'

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 49.267 1.657

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6310'
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 49.082 84.367

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6001' Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 48.731 4.404

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2938' Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγµένοι µε σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 48.267 313



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7003'
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 47.303 114.122

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 45.710 3.153
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 45.037 964

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6601'
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) 44.421 3.754

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8541'

∆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 43.605 166

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8608'

Υλικό σιδηροδροµικών γραµµών, µόνιµο (εκτός από στρωτήρες από ξύλο, σκυρόδεµα ή χάλυβα, σιδηροτροχιές και άλλο υλικό 
σιδηροδροµικών γραµµών, µη συναρµολογηµένο ακόµα, καθώς και υλικό γραµµής). Μηχανικές (έστω και ηλεκτροµηχανικές) 
συσκευές σηµατοδότη 43.324 1.845

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8535'

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 43.274 870

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7220' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 42.246 20.253
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2823' Οξείδια του τιτανίου 41.348 21.425

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8428'

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες σκάλες, 
ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 41.337 4.191

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6209'
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς 
και εκτός από σκούφους) 41.177 2.741

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4501'
Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασµένος καθαρισµένος µόνο στην επιφάνεια ή αλλιώς καθαρισµένος, 
απορρίµµατα από φελλό. Φελλός σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη 40.550 14.300

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3816'
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 40.439 7.277

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2102'
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, 
παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 40.387 6.414

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2809' ∆ιφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα 40.193 38.406

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9504'
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για 
τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ 39.544 2.017

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9011'
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) 38.910 80

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 38.589 69.832

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 38.377 7.576

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0210'
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, 
από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 37.276 5.276

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1204' Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα 36.940 40.595

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5515'
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 36.752 2.108

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2512'
Σκόνες από απολιθώµατα, πυριτικές, π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη και διατοµίτης, και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, 
φαινοµενικής πυκνότητας <= 1, έστω και πυρωµένες 36.511 71.374

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 36.034 3.181

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 35.795 3.742

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 35.754 1.284
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0907' Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι) 35.400 1.203

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7903' Σκόνες και ψήγµατα, από ψευδάργυρο (εκτός από κόκκους από ψευδάργυρο και τις κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 35.355 11.350



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5802'
Υφάσµατα φλοκωτά σπογγώδους µορφής καθώς και φουντωτά υφαντουργικά προϊόντα (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της 
κλάσης 5806, των ταπήτων και άλλων επενδύσεων δαπέδου) 35.102 4.252

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6216'
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) 35.085 384

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 34.859 2.438

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7612'

∆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 34.832 3.954

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5705'
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιµοι (εκτός των υφασµένων και των φουντωτών 
βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, καθώς και εκτός εκείνων από πίληµα) 33.974 1.803

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις) 33.757 489
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7608' Σωλήνες από αργίλιο (εκτός από κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή) 33.745 6.825

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0403'

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 33.286 16.975

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7214'
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 31.864 50.545

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 31.659 23.766
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2820' Οξείδια του µαγγανίου 31.125 46.250

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3301'

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 30.960 6.278

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2924' Ενώσεις µε καρβοξυαµιδική οµάδα. Ενώσεις µε αµιδική οµάδα του ανθρακικού οξέος 30.730 6.612

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7610'

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 30.192 3.965

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3213'
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 30.027 5.984

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5209' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g 29.999 1.597
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2901' Υδρογονάνθρακες άκυκλοι 29.922 2.666
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2830' Θειούχα. Πολυθειούχα 29.866 43.500

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7229' Σύρµατα από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα) 29.120 1.977

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6217'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 28.989 1.516

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7228'
Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. Ράβδοι κοίλες για 
γεωτρήσεις από χαλυβοκράµατα ή από όχι σε κράµα χάλυβα 28.951 25.708

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9023'

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 28.836 156

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8307' Εύκαµπτοι σωλήνες από κοινά µέταλλα, έστω και µε εξαρτήµατα σύµπλεξης ή ζεύκτες 28.819 5.957

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4410'

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 28.584 9.165

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5509' Νήµατα από συνθετικές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 28.568 6.814
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7217' Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία 28.190 8.518

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0601'
Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, καθώς και φυτά 
και ρίζες κιχωρίου (εκτός από κρεµµύδια, ρίζες και κόνδυλους, βρώσιµους, καθώς και εκτός από ρίζες κιχωρίου της ποικιλίας cic 28.101 9.282

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9202' Εγχορδα όργανα, π.χ. κιθάρες, βιολιά και άρπες (εκτός εκείνων που έχουν κλίµακα πλήκτρων) 25.941 3.716
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 25.859 41.044



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9002'
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) 25.710 271

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5210'
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 25.042 1.398

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2829' Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωµικά και υπερβρωµικά. Ιωδικά και υπεριωδικά 24.974 1.217

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7017'

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρµακείου, έστω και µε αριθµητικές ή ογκοµετρικές ενδείξεις (εκτός από δοχεία για τη 
µεταφορά ή τη συσκευασία, καθώς και όργανα, µηχανήµατα και συσκευές για µετρήσεις, πειράµατα και ιατρικές χρήσεις του 
κεφαλαίου 24.774 912

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7010'

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 24.743 38.794

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1513'
Λάδια κοκοφοίνικα λάδι κοπρά, λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, 
αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 24.534 20.798

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9105'

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) 23.969 21.161

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7410'

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 23.662 2.228

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4401'

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 23.020 71.616

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2006'
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε στιλπνή ή κρυσταλλική 
εµφάνιση 22.332 7.094

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, 22.196 7.929

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5514'
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 22.152 4.836

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 22.006 26.328

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8468'

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 22.004 230

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2821'
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες περιεκτικότητας κατά βάρος σε ενωµένο σίδηρο >= 70%, που υπολογίζεται 
σε FE2O3 21.925 8.464

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3810'

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 21.775 17.170

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 21.399 1.369

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 21.214 3.500

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8420' Καλάνδρες και έλαστρα (εκτός από έλαστρα για µέταλλα και µηχανές έλασης γυαλιού), καθώς και κύλινδροι για τις µηχανές αυτές 21.210 735

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7116'
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α. 21.026 3

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6004'
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 20.775 3.594

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7311'
∆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) 20.219 17.882

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4001'
Καουτσούκ φυσικό, µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόµες, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες 20.026 5.208

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0303' Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 19.399 4.420



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2837' Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύµπλοκα κυανιούχα 19.372 4.003
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6506' Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α. 19.275 1.708
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1201' Κουκιά σόγιας, έστω και σπασµένα 19.236 14.850
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0103' Χοιροειδή ζωντανά 19.130 4.505

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8547'

Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια 
στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή 
εγκαταστάσεις (εκτός των µο 18.640 64

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8548'

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 18.634 2.013

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι 18.612 1.825

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8105'
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) 18.199 512

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8201'

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 18.112 1.423

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8441'
Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συµπ. οι µηχανές κοπής 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. 18.030 25.829

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6406'

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) 17.945 660

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6903'

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 17.671 610

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4421' Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α. 17.366 4.526

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6912'

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 17.163 1.811

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8305'

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 17.008 4.156

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9033'
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 16.837 58

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5205'
Νήµατα από βαµβάκι άλλα από τα νήµατα για ράψιµο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85% (εκτός από τα 
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 16.604 4.121

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 16.269 569

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8410'
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί και οι ρυθµιστές αυτών (εκτός από τις υδραυλικές κινητήριες µηχανές και τους 
υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412) 16.121 1.006

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7202' Σιδηροκράµατα 15.908 14.368

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8404'
Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403 (π.χ. προθερµαντήρες, υπερθερµαντήρες, συσκευές καθαρισµού 
αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συµπυκνωτές ατµοµηχανών 15.866 262

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9209'
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 15.405 1.159

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7415'

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 15.294 12.463

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1107' Βύνη, έστω και καβουρντισµένη 14.774 31.750

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9005'

∆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 14.743 449



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 14.709 2.867

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3817'
Αλκυλοβενζόλια σε µείγµατα και αλκυλοναφθαλένια σε µείγµατα, που παρασκευάζονται µε αλκυλίωση του βενζολίου ή της 
ναφθαλίνης (εκτός από µείγµατα ισοµερών των κυκλικών υδρογονανθράκων) 14.461 4.345

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών) 14.421 84
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7115' Τεχνουργήµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα, π.δ.κ.α. 14.366 432

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4806'

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 14.280 17.499

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8437'

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 13.969 439

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 13.960 21

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2306'
Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών 
ή λαδιών (εκτός από σογιέλαιου και αραχιδέλαιου) 13.708 7.250

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2703' Τύρφη, στην οποία περιλαµβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω και συσσωµατωµένη 13.656 71.234
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5101' Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι) 13.587 1.970

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8308'

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 13.523 4.688

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6801'
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόµων, κράσπεδα πεζοδροµίων και πλάκες για στρώσιµο, από φυσικές πέτρες (εκτός από αυτές του 
σχιστόλιθου) 13.437 6.001

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6303'
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, 
από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 13.416 269

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9880' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 13.390 814

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4419'
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη στολισµού, τεχνουργήµατα βαρελοποιίας, µέρη για 
είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός) 13.120 1.989

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4014'

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 13.053 227

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5901'

Υφάσµατα επιχρισµένα µε κόλλα ή µε αµυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, 
κατασκευή θηκών ή παρόµοιες χρήσεις. Υφάσµατα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσµατα παρασκευασµένα για τη 
ζωγραφική. Υφάσµ 12.988 1.097

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2906' Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 12.931 6.825
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9406' Κτίρια προκατασκευασµένα, έστω και ατελή ή µη συναρµολογηµένα ακόµα 12.873 2.044

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7215'

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 12.823 5.493

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8111'
Μαγγάνιο και τεχνουργήµατα από µαγγάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από µαγγάνιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν µαγγάνιο) 12.570 4.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2928' Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαµίνης 12.380 8.460
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4903' Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά 12.228 2.631

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9013'
∆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 12.208 62

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5007' Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι 11.741 319

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9107' Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυµπλέκτες µε δράση που ρυθµίζεται χρονικά, µε ωρολογιακό µηχανισµό ή σύγχρονο κινητήρα 11.687 399

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4905'
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) 11.641 200

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8460'

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 11.581 682



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4412'

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια ξυλεία σε απανωτά 
φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, πλάκες-
διαφράγµατα για παρκ 11.562 4.695

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7016'

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 11.539 1.096

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5604'

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 11.491 301

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6815'
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. 11.436 211

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5503' Ίνες µη συνεχείς, συνθετικές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 11.205 8.062

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8214'

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 10.976 2.203

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5905' Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 10.926 418
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5602' Πιλήµατα, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή µε απανωτές στρώσεις, π.δ.κ.α. 10.763 211

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7002'
Γυαλί σε σφαιρίδια, ράβδους, βέργες ή σωλήνες, ακατέργαστο (εκτός από µικροσφαιρίδια µε διάµετρο <= 1 mm, καθώς και 
γυάλινα σφαιρίδια που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού) 10.719 9.240

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8521'
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) 10.397 225

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8309'

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 10.312 1.942

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7211'
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 10.205 21.850

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3210'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια (εκτός από αυτά µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή). Χρωστικά 
(pigments) µε νερό παρασκευασµένα, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το τελείωµα των δερµάτων 10.178 189

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8206' Συλλογές εργαλείων από δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 8202 έως 8205, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 9.621 830

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5310'
Υφάσµατα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας 
φυτών της κλάσης 5303 9.566 431

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4902' Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις 9.525 779

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8510'
Ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές, κουρευτικές µηχανές, µηχανές ψαλιδίσµατος των µαλλιών και αποτριχωτικές συσκευές, µε 
ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και µέρη τους 9.518 692

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7226'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 9.283 3.365

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7111' Κοινά µέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωµένα µε πλατίνα, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή 9.272 1

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4909'
Ταχυδροµικά δελτάρια τυπωµένα ή εικονογραφηµένα. ∆ελτάρια τυπωµένα µε ευχές ή προσωπικά µηνύµατα, έστω και 
εικονογραφηµένα, µε ή χωρίς φακέλους, διακοσµήσεις ή επικολλήσεις 9.240 1.042

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών 8.943 28

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0209'
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 8.932 10.298

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4706'
Πολτοί από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωµένα απορρίµµατα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού ή από άλλες ινώδεις 
κυτταρινικές ύλες (εκτός από ξύλο) 8.897 5.490

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2853' Άλλες ανόργανες ενώσεις 8.732 10.621

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8423'
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη. Σταθµά για 
ζυγαριές παντός τύπου 8.703 305

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4414' Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόµοια είδη 8.589 16.419

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2911'
Ακετάλες και ηµιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες, και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 8.539 4.305

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8452'
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 8.461 18



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 8.417 1.023

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8416'

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 8.415 36

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8609'
Εµπορευµατοκιβώτια (containers), ό. συµπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευασµένα και εξοπλισµένα 
για έναν ή περισσότερους τρόπους µεταφοράς 8.389 20.600

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6904'

Τούβλα για την οικοδοµική, κοίλα τούβλα µε µεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα µε ειδικό σχήµα για 
επενδύσεις δοκαριών και παρόµοια είδη, από κεραµευτικές ύλες (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωµάτων ή 
από παρόµοιε 8.358 32.090

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6909'

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 8.218 117

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα 8.180 5.210
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2942' Αµιγείς οργανικές ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 8.151 2.306
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 8.059 1.400
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0908' Μοσχοκάρυδα, περιβλήµατα µοσχοκάρυδων, καρποί αµώµων και καρδαµώµων 8.009 175
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2826' Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύµπλοκα άλατα του φθορίου 8.001 4.569

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2517'

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 7.898 22.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6910'

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 7.800 750

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 7.704 1.287

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6702'
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 7.638 267

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3826'
 Βιοντίζελ και µείγµατα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και 
ασφαλτούχων ορυκτών 7.588 5.603

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7309'

∆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 7.540 800

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5510' Νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 7.485 2.246

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8461'

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 7.305 3.756

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1206' Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα 7.236 5.396

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3807'
Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευµα). Πίσσες φυτικές. Πίσσες 
ζυθοποιίας και παρόµοια παρασκευάσµατα µε βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες 6.878 1.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9613'
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. 6.765 647

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6603'
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 6.694 350

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3211' Ξηραντικά παρασκευασµένα 6.691 2.230
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7020' Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α. 6.436 27

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7324'

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) 6.428 300

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2807' Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατµίζον 6.332 6.501

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1214'

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 6.241 3.996



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1005' Καλαµπόκι 6.240 600

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8459'

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 6.217 297

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9008' Συσκευές προβολής ακίνητων εικόνων. Φωτογραφικές µηχανές µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης 6.050 25

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8108'
Τιτάνιο και τεχνουργήµατα από τιτάνιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από τιτάνιο (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, 
που περιέχουν τιτάνιο) 5.966 49

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8478'
Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία του καπνού, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο 84 5.850 1.917

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5504' Ίνες µη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 5.738 3.989

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0909'
Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου, αγριοκύµινου (κάρου), καθώς και 
κέδρου (αρκεύθου) 5.691 102

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1102' Αλεύρια δηµητριακών εκτός από του σιταριού ή του σµιγαδιού 5.645 4.550

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5301'
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 5.639 1.500

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2935' Σουλφοναµίδες 5.631 231
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5401' Νήµατα για ράψιµο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 5.576 1.102

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3202'
Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσµατα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά 
δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσµατα ενζυµατικά για την προεργασία της δέψης 5.543 2.072

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από 
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεµα. 
Κόκκοι, 5.539 1.906

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3801'
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ηµικολλοειδής. Παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, µε µορφή 
πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάµεσων προϊόντων 5.396 2.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8462'

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 5.350 73

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8530'

Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, δρόµους, ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια (εκτός από τις 
µηχανικές ή ηλεκτ 5.350 139

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3606'

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 5.099 1.958

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7011'
Γυάλινες φύσιγγες και γυάλινοι σωλήνες, ανοιχτοί, και µέρη αυτών, χωρίς εξαρτήµατα, που προορίζονται για ηλεκτρικούς 
λαµπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόµοιες χρήσεις 5.073 13.751

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6811' Τεχνουργήµατα από συνδυασµό αµιάντου-τσιµέντου, κυτταρίνης-τσιµέντου ή παρόµοιες ύλες 5.018 3.082

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5302'
Καννάβι Cannabis sativa L. ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 4.877 1.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0708' Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 4.643 7.050

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7224'

Χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώµατα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς µορφές (εκτός από 
πλινθωµένα απορρίµµατα και προϊόντα που έχουν ληφθεί µε συνεχή χύτευση). Ηµιτελή προϊόντα από χαλυβοκράµατα, άλλα από 
τον ανοξείδωτο χάλυβα 4.458 300

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4820'

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 4.292 1.164

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5212'
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 4.254 243

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7907' Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 4.181 2.010

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4804'
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803) 4.114 8.822

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5207' Νήµατα από βαµβάκι, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (εκτός από τα νήµατα ραφής) 3.858 1
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 3.814 345



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1106'

Αλεύρι, σιµιγδάλι και σκόνη από µπιζέλια, φασόλια, φακές και από τα άλλα ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο και από 
ρίζες ή από κονδύλους µανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κονδύλους ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόµοιες 
ρίζες και κ 3.792 4.075

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5607'
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 3.747 722

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7112'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επενδεδυµένα µε πολύτιµα µέταλλα. Άλλα απορρίµµατα και 
θραύσµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα ή ενώσεις πολυτίµων µετάλλων, του τύπου που χρησιµοποιείται κυρίως για την 
ανάκτηση πολυτίµων 3.747 1

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 3.668 3.671

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8486'

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 3.637 29

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4602'

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 3.496 6.488

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4205'

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 3.446 173

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 3.268 1.108

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7205'

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από κόκκους και σκόνες 
σιδηροκραµάτων, αποτορνεύµατα και ρινίσµατα από σίδηρο ή χάλυβα, ραδιενεργές σιδηρούχες σκόνες ισότοπα2, καθώς και 
ορισµένες ελαττωµατ 3.263 260

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4112'
∆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 3.188 183

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5303'

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας φυτών, 
ακατέργαστες ή κατεργασµένες, αλλά όχι νηµατοποιηµένες, καθώς και στουπιά και απορρίµµατα από αυτές τις ίνες, στα οποία 
περιλαµβάνονται κ 3.136 360

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7603' Σκόνες και ψήγµατα, από αργίλιο (εκτός από σφαιρίδια από αργίλιο και κοµµένες πούλιες) 3.076 300

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8306'

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, 2.999 2.366

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2302'
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες 
κατεργασίες των δηµητριακών ή οσπριοειδών 2.980 2.200

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6813'

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 2.930 519

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5112'
Υφάσµατα από µαλλί χτενισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισµένες (εκτός από υφάσµατα για τεχνικές χρήσεις της 
κλάσης 5911) 2.873 67

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7406' Σκόνες και ψήγµατα, από χαλκό (εκτός από κόκκους χαλκού και τις κοµµένες πούλιες της κλάσης 8308) 2.855 250

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5811'

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 2.800 774

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2525'
Μαρµαρυγίας, στον οποίο περιλαµβάνεται και ο µαρµαρυγίας ο σχισµένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια (splittings). 
Απορρίµµατα µαρµαρυγία 2.794 24.300

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4908' Χαλκοµανίες κάθε είδους 2.750 5
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2806' Χλωριούχο υδρογόνο υδροχλωρικό οξύ. Χλωριοθειικό οξύ 2.701 22.981

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6504'
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) 2.676 48

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2715'
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 2.616 1.441

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5513'
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 2.577 457



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6908'

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 2.562 1.471

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9012' Ηλεκτρονικά µικροσκόπια και µικροσκόπια φωτονίων καθώς και συσκευές σηµείωσης της διάθλασης του φωτός 2.519 629
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από χαροβάµβακα) 2.500 112
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1208' Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα) 2.270 5.000

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4910' Ηµερολόγια κάθε είδους, τυπωµένα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µπλοκ ηµερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 2.268 239
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7419' Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α. 2.252 100

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2843'
Πολύτιµα µέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίµων µετάλλων, καθορισµένης ή µη χηµικής 
σύστασης. Αµαλγάµατα πολυτίµων µετάλλων 2.248 322

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1301' Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες 2.227 362
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2814' Αµµωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυµα (υγρή αµµωνία) 2.218 1.758
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3914' Ιοντοανταλλάκτες µε βάση τα πολυµερή των κλάσεων 3901 έως 3913, σε αρχικές µορφές 2.209 80
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1507' Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 2.127 2.025

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2712'
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 2.071 412

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1401'

Μπαµπού, καλάµια του είδους rotin, κοινά καλάµια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δηµητριακών καθαρισµένα, λευκασµένα ή 
βαµµένα, φλούδες φιλύρας και άλλες φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη 
σπαρτοπλεκτική 2.068 336

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9103'
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) 2.054 57

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7222' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α. 2.039 5
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8001' Κασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή 2.025 105

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9508'

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 1.925 1.232

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9618'
Κούκλες ραπτών, κούκλες βιτρίνας και παρόµοια είδη, κινούµενες φιγούρες και παραστάσεις για βιτρίνες (εκτός από τα ίδια τα 
προβαλλόµενα προϊόντα, κούκλες-παιχνίδια και προπλάσµατα για τη βιτρίνα) 1.814 58

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2801' Φθόριο, χλώριο, βρώµιο και ιώδιο 1.579 79
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7609' Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από αργίλιο 1.542 15

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4817'

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 1.539 354

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9601'
Ελεφαντόδοντο, κόκκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, µαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, 
κατεργασµένα, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές (ό. συµπ. τα τεχνουργήµατα που λαµβάνονται µε χύτευση), π.δ.κ.α. 1.495 37

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6902'
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόµοια κεραµευτικά είδη για την οικοδοµική, πυρίµαχα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές 
σκόνες απολιθωµάτων ή από παρόµοιες πυριτικές γαίες) 1.425 110

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5910'

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 1.424 7

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5608'
∆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 1.409 121

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7106' Άργυρος, ό. συµπ. ο επιχρυσωµένος ή επιπλατινωµένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 1.372 136

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6308'

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 1.305 18

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4812' Όγκοι και πλάκες από χαρτόµαζα για διηθήσεις 1.274 55
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5807' Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε τεµάχια, µη κεντηµένα 1.274 14



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7508'
Τεχνουργήµατα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγµατα, ράβδους, είδη µε καθορισµένη µορφή, σύρµατα, ελάσµατα, 
ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσµους, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 1.247 27

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8003' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 1.234 138

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7317'
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 1.193 424

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5408'
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 1.168 11

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2526'
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασµένος ή απλά κοµµένος, µε πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήµατος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης 1.107 2.400

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9507'
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 1.098 5

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2839' Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών µετάλλων του εµπορίου 1.071 754
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2904' Παράγωγα σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωµένα 1.050 51
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές ύλες (εκτός των πλεκτών) 1.044 12
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6213' Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών) 1.027 30

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4417'

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 1.024 82

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7403' Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα χαλκού, σε ακατέργαστη µορφή (εκτός από τα µητρικά κράµατα χαλκού της κλάσης 7405) 1.018 51

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4601'

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 988 200

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5609'
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. 969 247

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0603'
Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, 
διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα 942 400

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2509' Κιµωλία 940 445

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0604'
Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για 
ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα 852 400

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2805'
Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναµειγµένα ή σε κράµα µεταξύ 
τους. Υδράργυρος 798 303

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9610' Πλάκες από σχιστόλιθο και άλλες πλάκες, για γράψιµο ή σχεδίαση, έστω και σε πλαίσιο 778 25
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9205' Πνευστά µουσικά όργανα, π.χ. κλαρινέτα, τροµπέτες και γκάιντες (εκτός από εκκλησιαστικά όργανα) 762 34

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6602'
Μπαστούνια, ράβδοι-καθίσµατα, µαστίγια, µαστίγια ιππασίας και παρόµοια είδη (εκτός από ράβδους-µέτρα, δεκανίκια, ράβδους 
µε χαρακτήρα όπλου και αθλητικές ράβδους) 761 53

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0105' Πουλερικά κατοικίδια πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά 756 300
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2824' Οξείδια του µολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο µίνιο 750 50

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 747 259

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0714'

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 741 2.160

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8304'
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) 715 49

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4017'
Καουτσούκ σκληρυµένο π.χ. εβονίτης σε κάθε µορφή, στο οποίο περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα και θραύσµατα. 
Τεχνουργήµατα από καουτσούκ σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 710 43

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3605' Σπίρτα (εκτός από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604) 707 25
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2927' Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές 700 20



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4303'

Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. 
παιχνίδια για παιδι 690 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4808'

Χαρτιά και χαρτόνια κυµατοειδή, είτε έχουν συγκολληµένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα δια 
πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του παρόντος κεφαλαίου 
(εκτός από τα ε 689 553

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6914' Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 653 500
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5203' Βαµβάκι, λαναρισµένο ή χτενισµένο 612 55

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8463'

Εργαλειοµηχανές για την κατεργασία ή επεξεργασία, χωρίς αφαίρεση ύλης, των µετάλλων, των φρυγµένων µεταλλικών 
καρβιδίων ή των κεραµοµεταλλουργικών συνθέσεων (εκτός από µηχανές για τη σφυρηλάτηση, την κάµψη, τη λοξοτόµηση, το 
ίσιωµα, το ψαλίδισµα, τηδ 607 4

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1007' Σόργο σε κόκκους 580 1.250

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5305'

Κοκοφοίνικας, αβάκα καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee, ραµί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες π.δ.κ.α., ακατέργαστες ή 
κατεργασµένες, αλλά όχι νηµατοποιηµένες. Στουπιά και απορρίµµατα από τις ίνες αυτές, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
απορρίµµατα 551 87

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7613' ∆οχεία από αργίλιο για συµπιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια 550 9

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8310'

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 543 12

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1004' Βρώµη 495 640
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4013' Αεροθάλαµοι από καουτσούκ 452 29
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1103' Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από δηµητριακά 443 265
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7207' Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα 436 40

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9207'
Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ηλεκτρικά ή πρέπει να ενισχυθεί ηλεκτρικά (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες και 
ακορντεόν) 427 36

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9609'
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 420 66

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9206' Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύµπανα, µεγαλοτύµπανα, ξυλόφωνα, κύµβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες),µαράκας(maracas)] 414 32
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5002' Μετάξι ωµό (ακατέργαστο), όχι στριµµένο 406 72

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4107'

∆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 398 4

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2507' Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωµένες 353 1.100
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2852' Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αµαλγάµατα. 352 112
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2841' Άλατα των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών οξέων 334 262

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2519'

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 325 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3704' Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εµφανιστεί 324 3

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8456'

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 318 500

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6207'
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 291 5

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3821' Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, ιδιαίτερα παρασκευασµένα 288 5

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 272 190

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2819' Οξείδια και υδροξείδια του χρωµίου 256 4
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8007' Τεχνουργήµατα από κασσίτερο, π.δ.κ.α. 252 5
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7411' Σωλήνες από χαλκό 231 11



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2842'
Άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (εκτός από των οξοµεταλλικών ή υπεροξοµεταλλικών, καθώς και εκτός από 
αζωτίδια) 211 93

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9110'
Ωρολογιακοί µηχανισµοί, πλήρεις, µη συναρµολογηµένοι ή µόνο µερικώς συναρµολογηµένοι σετ µηχανισµών. Μη πλήρεις, 
συναρµολογηµένοι ωρολογιακοί µηχανισµοί. Ηµιτελείς ωρολογιακοί µηχανισµοί 204 6

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6003' Πλεκτά υφάσµατα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 και 6002 181 15
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5204' Νήµατα για ράψιµο από βαµβάκι, έστω και συσκευασµένα για τη λιανική πώληση 176 1

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8454'
Αναγωγείς, κουτάλες χυτηρίου, µήτρες για τη χύτευση πλινθωµάτων, χελωνών ή παροµοίων µορφών, καθώς και µηχανές 
χύτευσης για χυτήρια, χαλυβουργεία ή άλλες µεταλλουργικές επιχειρήσεις (εκτός από πιεστήρια για σκόνες µετάλλων) 175 175

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7213' Χοντρόσυρµα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγµένο 166 1
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1801' Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα 160 20

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8104'
Μαγνήσιο και τεχνουργήµατα από µαγνήσιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από µαγνήσιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν µαγνήσιο) 153 46

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ 146 10

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1213'
Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή 
σβόλων 140 250

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8101'
Βολφράµιο και τεχνουργήµατα από βολφράµιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από βολφράµιο (εκτός από τέφρες και 
υπολείµµατα, που περιέχουν βολφράµιο) 139 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9104' Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόµοια ρολόγια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήµατα 131 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8439'

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την παρασκευή ή την τελική 
επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού (εκτός από αυτόκλειστα, λέβητες, ξηραντήρια και άλλες θερµαντικές συσκευές, καθώς και 
καλάνδρες) 130 10

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2907' Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες 128 31
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2810' Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα 119 89

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2846'
Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των µετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των µειγµάτων των µετάλλων 
αυτών 111 75

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2205' Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών ουσιών 108 18
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 106 106
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7504' Σκόνες και ψήγµατα, από νικέλιο (εκτός από συντήγµατα οξειδίων του νικελίου) 96 4

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5809'

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. 80 3

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5605'

Μεταλλικές κλωστές και νήµατα επιµεταλλωµένα, έστω και περιτυλιγµένα µε άλλα νήµατα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται 
από υφαντικά νήµατα, λουρίδες ή παρόµοιες µορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασµένα µε µέταλλο µε µορφή νηµάτων, 
λουρίδων ή σκό 76 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9113' Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 72 2
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5202' Απορρίµµατα από βαµβάκι στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια 65 1
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8715' Παιδικά αµαξάκια και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 50 33
2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7221' Χοντρόσυρµα από ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένο ακανόνιστα (ΕΚΑΧ) 49 1

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8107'
Κάδµιο και τεχνουργήµατα από κάδµιο, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και θραύσµατα, από κάδµιο (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, 
που περιέχουν κάδµιο) 45 47

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6507'
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύµµατα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία 
(εκτός των πλεκτών κεφαλόδεσµων του τύπου που χρησιµοποιούν οι αθλητές ως απορροφητικές ταινίες για την εφίδρωση) 41 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6502'
Καµπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγµένα ή κατασκευασµένα µε συναρµολόγηση ταινιών παντός τύπου, αδιαµόρφωτα και µε 
ασήκωτο το γύρο, µη στολισµένα 38 3

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7413' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και παρόµοια είδη, από χαλκό (εκτός από µονωµένα είδη για την ηλεκτροτεχνία) 33 1

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9106'
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) 25 2

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 20 1



2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2602'
Μεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα µαγγανίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα σιδηρούχα µεταλλεύµατα και συµπυκνώµατα 
µαγγανίου, περιεκτικότητας σε µαγγάνιο >= 20% κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος ΕΚΑΧ 14 47

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4504'

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 6 3

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7014'

Γυάλινα είδη σηµατοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί, αλλά οπτικώς µη κατεργασµένα (εκτός από γυαλιά ωρολογοποιίας 
και παρόµοια γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά µατογυάλια - ό. συµπ. οι κοίλες σφαίρες και τµήµατα αυτών για την κατασκευή 
αυτώντ 5 1

ΕΤΟΣ ΡΟΗ ΧΩΡΑ CN4 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΒΕΛΓΙΟ 340.317.914 365.118.800

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 99SS' Λοιπά προιόντα 53.932.549 28.658.144
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού 38.558.355 6.821.250

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2402'
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 22.807.817 2.380.475

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8703'
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 20.356.110 1.347.566

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη 
αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασµένα για τη λιανικ 16.372.446 326.856

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3924'

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 15.445.426 2.597.228

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7411' Σωλήνες από χαλκό 13.366.243 2.170.857

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2005'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 12.084.627 7.010.433

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 9.006.845 494.005

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7607'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια 
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 8.060.422 2.003.816

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2008'

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 6.974.973 5.888.316

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 6.548.540 994.891

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 5.865.522 10.984.841

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 5.037.275 8.425.911
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 4.742.572 1.612.166
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7108' Χρυσός, ό. συµπ. ο επιπλατινωµένος χρυσός, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 3.699.949 123

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 3.485.878 1.161.187

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2517'

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 2.981.385 216.751.335

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8428'

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες σκάλες, 
ιµάντες συνεχούς µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 2.846.776 493.978

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 2.715.350 317.177

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1509'
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 2.468.782 478.372



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3824'

Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών 
βιοµηχανιών, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που 
είναι υπολείµµ 2.400.521 83.200

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8419'

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 2.385.245 330.324

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3102'
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε 
συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 kg) 2.379.536 12.298.500

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 2.355.264 835.061

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2204'

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 2.341.059 968.216

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0811'
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 2.017.593 1.481.142

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών 
είτε όχι. Εµβόλια, 1.909.410 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0403'

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 1.851.584 661.937

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1905'

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 1.815.966 1.201.110

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 1.561.056 718.950
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 1.488.498 678.521

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8544'

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 1.461.602 127.592

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7112'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επενδεδυµένα µε πολύτιµα µέταλλα. Άλλα απορρίµµατα και 
θραύσµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα ή ενώσεις πολυτίµων µετάλλων, του τύπου που χρησιµοποιείται κυρίως για την 
ανάκτηση πολυτίµων 1.453.416 7.158

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3921'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια 
συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα 
µόνο σε σχήµα τε 1.312.425 272.940

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3402'

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 1.299.243 2.165.362

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9403'
Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, 
π.δ.κ.α. 1.275.891 396.111

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0302' Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 1.214.116 218.764

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5407'
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 1.212.473 345.348

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8907'
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) 1.194.800 1.227.211

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 1.121.595 12.980.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Παρασ 1.073.498 86.046

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3923'
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από 
πλαστικές ύλες 1.057.350 249.263

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8529'

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 998.450 3.139



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8536'

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 < 915.124 18.359

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3307'

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 895.622 550.186

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 876.940 200.197

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 873.535 36.273

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4819'

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 804.540 509.885

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 791.357 4.850

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 789.375 67.996

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3902' Πολυµερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 775.327 706.508
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2818' Κορούνδιο τεχνητό, χηµικά καθορισµένο ή µη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου 759.537 2.868.375

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7308'

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 749.152 662.815

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2519'

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 736.848 4.508.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7113'
Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν 
ηλικία > 100 ετών) 724.247 8.685

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα 708.166 122.188

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
των κλάσεων 8469έ 676.234 28.476

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8523'
Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός 
από τα είδη του κεφαλαίου 37) 660.734 1.629

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 659.396 449.891
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 658.944 779.815
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 645.763 2.590.684
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0407' Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα 636.977 164.556

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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.· παρασκ 624.132 326.775

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5503' Ίνες µη συνεχείς, συνθετικές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 572.076 307.186

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9504'
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για 
τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια τύπου µπόουλινγκ 571.954 8.626

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8716'
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. 569.018 28.978

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3204'

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 558.929 218.976

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 558.453 19.679



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7324'

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) 553.995 74.946

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 475.046 18.312

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6802'

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από 
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεµα. 
Κόκκοι, 470.369 602.133

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6004'
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 441.552 56.115

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 439.647 565.620

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 423.349 8.165

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4412'

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόµοια ξυλεία σε απανωτά 
φύλλα (εκτός από πλάκες-διαφράγµατα από ξυλεία µε την ονοµασία πυκνωµένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγµατα, πλάκες-
διαφράγµατα για παρκ 414.369 256.247

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3919'
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) 407.939 120.038

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1902'
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 406.722 539.840

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3005'
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 406.305 14.913

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7311'
∆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) 402.588 35.750

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5608'
∆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 398.075 145.914

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8431'
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, 
π.δ.κ.α. 395.524 49.566

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 371.834 6.984

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2208'

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) 369.408 178.433

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0209'
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 367.692 852.700

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7210'
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 343.745 157.234

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7610'

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 342.040 58.223

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0207'
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και 
φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 338.770 320.766

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3816'
Τσιµέντα, κονιάµατα, σκυροδέµατα και παρόµοιες πυρίµαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσµατα µε βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 338.233 709.631

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 333.258 4.711

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3808'

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 316.036 8.737



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8424'

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, 
έστω και γεµάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες συσκευές (εκτός από τις 
ηλεκτρικ 314.916 151.086

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. Συσκευές για τη διευκόλυνση 
της ακο 310.955 561

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4818'

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 298.058 76.979

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7404'

Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους [πλινθώµατα] ή εκτός από παρόµοιες ακατέργαστες 
µορφές, από ρευστοποιηµένα απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που 
περιέχουν χαλκό, καθώς κα 292.952 173.600

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8507'

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) 288.720 107.359

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4823'

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 263.937 40.213

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 256.974 9.773

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2006'
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισµένα, µε στιλπνή ή κρυσταλλική 
εµφάνιση 254.830 132.903

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1602'
Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια 
προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 253.140 60.797

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4012'

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 249.626 22.347

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 232.955 14.663

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8309'

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 231.348 119.089

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5402'
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) 228.936 104.758

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2007'
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 228.520 289.419

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8474'

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 227.660 13.807

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από πλαστικές ύλες 227.464 116.250
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 227.300 174.000
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2922' Αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες 227.130 420
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8446' Αργαλειοί 219.131 72.060

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2104'

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 218.639 114.516

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8442'

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 212.308 10.341

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 211.123 2.562

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6108'

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 210.741 10.810



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
και µε εξωτερ 207.657 359.740

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8467'
Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό 
κινητήρα, καθώς και τα εξαρτήµατά τους 206.161 16.841

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7102'

∆ιαµάντια, έστω και κατεργασµένα, αλλά όχι δεµένα σε κόσµηµα (εκτός από πέτρες που δεν είναι δεµένες σε κόσµηµα και 
χρησιµοποιούνται ως βελόνες ανάγνωσης του ήχου, καθώς και κατεργασµένες πέτρες οι οποίες αναγνωρίζονται ως µέρη 
µετρητών, οργάνων µέτρ 205.406 7

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7211'
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 201.774 268.334

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8512'

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 201.242 7.694

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 200.600 2.473
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 200.222 26.466
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9619' 197.252 49.246
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 183.872 16.061

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4408'

Φύλλα για επικάλυψη (καπλαµάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολληµένα και άλλη ξυλεία 
πριονισµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε 
δακτυλικό αρµό 180.771 103.687

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3401'

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 179.780 101.530

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8803' Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 178.927 207
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός από θερµαντικές αντιστάσεις) 175.085 4.357
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0409' Μέλι φυσικό 167.306 18.392
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 158.930 78.574

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3907'
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 153.834 198.979

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9101'
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) 153.075 776

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7217' Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία 151.554 117.460

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές 
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε φερόµενη 
ηλεκτρική ενέργει 146.220 247

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 145.544 9.421

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6301'
Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη κλινοστρωµνής 
και παρόµοια είδη της κλάσης 9404) 141.031 15.375

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8302'

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 136.769 10.760

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1604' Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 134.184 20.929
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 134.012 5.030

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1904'

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 133.477 55.910

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 132.282 3.023



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9503'

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 130.410 3.786

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9930' Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη 127.748 16.562

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7114'

Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός από 
κοσµήµατα, είδη ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές αυτών, πρωτότυπα έργα 
αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 126.679 52

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7204'

Απορρίµµατα και θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίµµατα πλινθωµένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από σκουριές, ίσκα και 
άλλα απορρίµµατα που προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, απορρίµµατα και θραύσµατα, ραδιενεργά και 
Θραύσµατα από όγκους 121.792 140.959

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί) 119.988 36.426
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8903' Θαλαµηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού. Κωπήλατοι λέµβοι και µονόξυλα (κανώ) 119.413 3.350

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9701'

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 118.101 575

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9401'
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. 117.091 10.808

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8418'

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 116.020 17.164

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4303'

Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρµατα και δέρµα, υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. 
παιχνίδια για παιδι 115.846 319

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0809'
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, 
νωπά 115.833 23.675

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8516'

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 113.240 6.480

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 112.668 431

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7219' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 110.699 42.375

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, εσ 108.022 107.594

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7318'

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 104.375 24.367

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3206'

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 103.328 47.442

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 
ανεξάρτηταα 101.883 10.458

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από σκούφους) 101.230 9.156

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9001'

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 101.064 499

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 98.879 8.854

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3802'
Άνθρακες ενεργοποιηµένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιηµένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο εξασθενισµένος ζωϊκός άνθρακας 96.657 287.980



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9603'

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 94.834 60.259

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9404'

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 94.721 6.736

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3701'

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 93.622 19.021

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9004'
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) 90.264 4.462

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9033'
Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90 89.445 2.227

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1510'

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 89.367 38.051

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6204'

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 82.740 907

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5607'
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη 80.840 10.179

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 80.126 1.115
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7412' Σύνδεσµοι, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή περιβλήµατα), από χαλκό 78.854 96.935

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9022'

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 77.936 87

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8457' Κέντρα κατεργασίας, µηχανές πολλαπλής διαδροµής και µηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των µετάλλων 77.715 2.900

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8480'

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 77.063 9.454

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9114' Μέρη ρολογιών, π.δ.κ.α. 76.785 76

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8303' Χρηµατοκιβώτια, πόρτες και χωρίσµατα για θησαυροφυλάκια, κασετίνες ασφαλείας και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα 74.725 609

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8481'
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 73.974 7.726

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8205'

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 73.919 8.240

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8462'

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 72.500 2.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6302'
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) 71.490 5.110

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3909' Ρητίνες αµινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές µορφές 68.290 21.132

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0711'

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 68.165 58.500

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7111' Κοινά µέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωµένα µε πλατίνα, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή 67.189 497

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2620'
Τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν µέταλλο ή ενώσεις µετάλλων (εκτός από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία 
του σιδήρου ή του χάλυβα) 62.450 84.734

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2103'
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και 
παρασκευασµένο, και µουστάρδα 61.761 17.702

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 61.673 5.164



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 61.496 281.827

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα, ό. συµπ. το σασί µε τον κινητήρα και ο θάλαµος οδήγησης 60.716 51.840

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5515'
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 59.761 4.930

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9031'
Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. 
Προβολείς πλάγιας όψης 56.649 12.450

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή 56.556 15.792

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8413'

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 56.415 2.572

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου 56.400 3.150

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8539'
Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες 
υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 53.671 2.549

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός των πλεκτών) 51.701 2.362

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6203'

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 51.026 2.075

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7410'

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 50.271 38.380

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8702' Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων, ό. συµπ. ο οδηγός 49.795 38.560

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2009'
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 49.383 51.156

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6115'
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) 49.279 2.523

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9102'
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) 49.037 343

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4202'

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 48.995 3.529

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8438'

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) 48.806 1.350

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 48.084 6.337

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3208'

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 47.417 18.531

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7103'

Πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, 
καθώς και πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, όχι ταιριασµένες, προσωρινά σε αρµαθιές για τη διευκόλυνση της µεταφοράς 
(εκτός απόδ 47.359 4

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαµβάνονται από οξικό οξύ 45.539 7.446

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4415'

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 ( 45.457 166.739

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9007'
Κινηµατογραφικές µηχανές λήψης και µηχανές προβολής ταινιών, έστω και µε ενσωµατωµένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου (εκτός από συσκευές βιντεοτεχνικής) 44.500 458

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3003'

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 43.976 694



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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, που παράγονται από πλατέα προϊόντα έ 43.968 57.210

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3303'
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν 
για τα µαλλιά) 43.825 1.259

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2202'
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) 43.768 55.062

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3806' Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόµες λιωµένες 43.680 20.500

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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) 43.548 6.457

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4811'

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 43.171 97.623

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5810' Κεντήµατα σε υπόθεµα από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια 42.868 923
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 42.644 10.508
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2203' Μπίρα από βύνη 41.886 42.388
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5101' Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι) 41.579 64.640
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3406' Κεριά, αλειµµατοκέρια (ξιγκοκέρια), λαµπάδες και παρόµοια είδη 40.824 2.073
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 40.208 7.379

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7508'
Τεχνουργήµατα από νικέλιο, π.δ.κ.α. (εκτός από σκόνες, ψήγµατα, ράβδους, είδη µε καθορισµένη µορφή, σύρµατα, ελάσµατα, 
ταινίες, φύλλα, σωλήνες, καθώς και συνδέσµους, εξαρτήµατα σύµπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων) 39.490 57

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 38.874 13.581

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 38.106 543

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3209'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα 
σε υδατώδες µέσο 37.486 7.646

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0303' Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 35.203 10.182

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9010'

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 34.998 151

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9608'

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 34.959 707

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8432'

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 34.200 5.387

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση των µετρητών αυτών 34.142 2.027
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2309' Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 34.078 626
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 33.859 4.778

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8541'

∆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 33.597 4.288

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0602'
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) 32.991 11.580

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6103'

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 32.455 1.069

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 32.122 1.964

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8433'

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 32.029 4.691



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8434'

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 31.470 1.405

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6912'

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 31.415 12.031

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6801'
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόµων, κράσπεδα πεζοδροµίων και πλάκες για στρώσιµο, από φυσικές πέτρες (εκτός από αυτές του 
σχιστόλιθου) 31.022 163.890

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8414'

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. 30.651 1.209

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6601'
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) 30.568 3.104

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 30.244 7.864

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7225'
Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράµατα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε 
θερµή ή ψυχρή κατάσταση 29.897 5.960

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων γιλέκων) 29.792 513
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6112' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου, πλεκτά 29.468 493

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4418'

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 29.369 11.224

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8308'

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 29.250 233

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0709'

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 29.065 6.730

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5510' Νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς (εκτός από νήµατα για ράψιµο και νήµατα συσκευασµένα για τη λιανική πώληση) 29.060 6.530

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8518'

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 28.395 1.673

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2102'
Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, 
παρασκευασµένες (εκτός από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 28.031 11.831

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2905' Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 27.200 16.000
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 27.128 2.311
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 26.980 12.516
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 26.862 8.308
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σηµείωση 7 του κεφαλαίου 59 26.019 10.571

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7214'
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 26.010 43.710

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7313'
Αγκαθωτό σύρµα από σίδηρο ή χάλυβα. Στριφτά σύρµατα ή ταινίες, έστω και αγκαθωτά, των τύπων που χρησιµοποιούνται για 
περιφράξεις, από σίδηρο ή χάλυβα 25.902 13.180

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0910'

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 25.572 3.528

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7310'

∆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 25.356 8.332

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5516' Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς 24.990 1.124

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6005'
Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001  µέχρι 6004 24.376 795



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8465'

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 23.908 2.655

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3404' Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασµένα 23.860 480

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0802'
Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια 
Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών) 23.838 2.985

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6211'
Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, π.δ.κ.α. 
(εκτός των πλεκτών) 23.541 1.063

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8519'
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) 23.295 1.400

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6505'

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 ( 23.232 1.188

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2514'
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 23.007 128.546

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7216' Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α. 22.400 3.895

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8204'
Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες σύσφιγξης, 
έστω και µε λαβές, από κοινά µέταλλα 22.154 3.247

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 22.081 3.031

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1208' Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού µουστάρδα) 21.725 7.017
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8534' Κυκλώµατα τυπωµένα 21.518 7
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1006' Ρύζι 21.333 72.830

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8202'
Χειροπρίονα µε εργαζόµενο µέρος από κοινά µέταλλα (εκτός από µηχανικά πριόνια). Πριονολάµες παντός τύπου (ό. συµπ. τα 
φρεζοπρίονα και οι µη οδοντωτές πριονολάµες) 21.291 1.716

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 21.183 10.798

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4905'
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) 20.347 812

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1605' Μαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα 19.648 1.950
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 19.456 516

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2501'
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 19.301 16.695

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8466'

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 19.168 217

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8479'
Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
84 19.165 2.225

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9612'
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 18.869 425

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4002'

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 18.221 20.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2101'

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 17.934 1.710

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6201'
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) 17.323 293

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5504' Ίνες µη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισµένες, χτενισµένες ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένες για νηµατοποίηση 17.108 9.815
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 17.105 2.636



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5601'

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 17.021 11.205

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6107'
Σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός από φανελάκια) 16.898 745

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4809'

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 16.214 10.335

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 16.138 1.143

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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. 16.132 55

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9017'

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 16.121 1.735

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6102'
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, φούστες-παντελόνια ζιπ-κιλότ και παντελόνια) 15.841 255

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισµένα 15.335 20.929

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5408'
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 15.200 792

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2201'
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 14.785 52.344

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6303'
Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, 
από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 14.635 963

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1301' Γοµολάκκα καθώς και φυσικά κόµµεα, ρητίνες, κοµµεορητίνες, βάλσαµα, και άλλες ελαιορητίνες 14.620 131

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9602'

{half}λες για λάξευση, φυτικές ή ορυκτές, κατεργασµένες, και τεχνουργήµατα από τις ύλες αυτές, π.δ.κ.α. Τεχνουργήµατα χυτά ή 
λαξευτά από κερί, παραφίνη, στεατίνη, φυσικά κόµµεα ή ρητίνες ή από πάστες που µπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία 
και άλλ 14.289 366

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8477'
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 14.036 386

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8706'
Σασί για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών 
χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, µε κινητήρα (εκτός εκείνων που έχουν κινητήρα και θάλαµο οδήγησης) 13.650 171

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1601'
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα, στα οποία περιλαµβάνονται και 
παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 13.585 2.410

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5702'
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 13.545 2.460

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6815'
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. 13.275 284

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7007'
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) 12.966 1.748

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 12.874 3.658

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8709'

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 12.759 800

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2515'

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 12.682 38.450

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 12.046 3.069



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8609'
Εµπορευµατοκιβώτια (containers), ό. συµπ. εκείνα που προορίζονται για υγρά ή αέρια, ειδικά κατασκευασµένα και εξοπλισµένα 
για έναν ή περισσότερους τρόπους µεταφοράς 12.040 36.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5403'
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) 11.839 184

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 11.644 516

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8203'
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 11.637 1.667

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0504'
Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά 11.556 1.880

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7904' Ράβδοι, είδη µε καθορισµένη µορφή και σύρµατα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 11.390 3.891

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 11.032 2.512

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4806'

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 10.935 3.161

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9015'
Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας ή 
γεοφυσικής (εκτός από πυξίδες). Τηλέµετρα 10.881 236

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8521'
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) 10.838 164

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8504'
Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία 
επαγωγής. Μέρη τους 10.587 644

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7323'

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 10.458 1.989

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4302'

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 10.342 68

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8530'

Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες 
γραµµές, δρόµους, ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόµια (εκτός από τις 
µηχανικές ή ηλεκτ 10.225 200

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8208' Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, από κοινά µέταλλα, για µηχανές ή µηχανικές συσκευές 10.082 982

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7118'
Νοµίσµατα, ό. συµπ. αυτά που βρίσκονται σε νόµιµη κυκλοφορία (εκτός από µετάλλια, κοσµήµατα από νοµίσµατα, αντικείµενα 
συλλογών µε νοµισµατολογική αξία, απορρίµµατα και θραύσµατα) 10.016 19

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3403'

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 9.954 2.816

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 9.699 73.660

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8211'

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 9.596 716

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0106'
Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, 
µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες µικροοργανισµών και παρόµοια) 9.350 5.950

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8537'

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 9.322 880

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8451'

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 8.985 441

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7009'
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και µε πλαίσιο, ό. συµπ. οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες (εκτός από οπτικούς καθρέφτες οπτικώς 
κατεργασµένους, καθώς και καθρέφτες ηλικίας > 100 ετών) 8.846 179



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9402'

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 8.795 88

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6914' Τεχνουργήµατα από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 8.758 384

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4901'
Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που 
αποβλέπουν κυρίως στη διαφήµιση) 8.751 337

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5309' Υφάσµατα από λινάρι 8.668 289

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6101'
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) 8.620 221

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8423'
Ζυγαριές (ό. συµπ. οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές ελέγχου), εκτός από τις ζυγαριές µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη. Σταθµά για 
ζυγαριές παντός τύπου 8.529 35

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8408'
Εµβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε αυτανάφλεξη (κινητήρες ντήζελ ή ηµι- ντήζελ)              εξη κινητήρες ντήζελ ή ηµι- 
ντήζελ 8.352 465

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5211'
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 8.243 509

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια) 8.208 153

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3822'

∆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 8.076 65

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0702' Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 8.018 64.763

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8545'
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 7.966 765

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 7.945 47

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3506'
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 7.934 10.780

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8526'
Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού                   
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 7.781 47

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5007' Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι 7.662 31
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 7.344 2.498

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8503'
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. 6.904 81

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8531'

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 6.408 111

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9013'
∆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 6.350 22

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0703' Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 6.348 1.320
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 6.348 1.235
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6114' Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσµατα 6.320 123
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 6.312 6.805
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5209' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g 6.154 650

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0206'
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 6.088 24.488

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4810'

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 6.032 1.888

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2903' Παράγωγα αλογονωµένα των υδρογονανθράκων 6.013 1.380

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7321'

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 6.006 825



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8215'

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 5.956 364

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 5.743 1.640
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 5.538 85

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8513'
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) 5.515 93

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 5.486 1.091

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9103'
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) 5.346 389

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7013'

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 5.318 206

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6401'

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 5.241 246

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6207'
Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες και σακάκια µπάνιου, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για 
άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών) 5.219 47

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3908' Πολυαµίδια σε αρχικές µορφές 5.212 11.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4804'
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803) 5.099 2.093

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9506'

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 4.999 579

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2942' Αµιγείς οργανικές ενώσεις καθορισµένης χηµικής σύστασης, π.δ.κ.α. 4.850 5
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από χαροβάµβακα) 4.832 2.653

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2811'

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 4.725 2.650

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8714'
Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά 
αναπήρους, π.δ.κ.α. 4.630 126

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0405'
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 4.300 663

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4016' Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 4.234 297

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5903'

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 4.163 272

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4411'

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 4.143 2.661

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2207'
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, 
οποιουδήποτε τίτλου 4.115 476

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9006'
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) 4.046 77

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 3.998 123

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0404'
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. 3.939 1.891

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από χάλυβα της κλάσης 7326 3.927 149

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6202'
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) 3.857 37



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4820'

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 3.839 340

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8484'
Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως προς τη 
σύνθεση, σε σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα 3.839 65

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8407' Κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε εξωτερική ανάφλεξη 3.797 250

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8304'
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) 3.793 324

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1517'

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 3.760 1.680

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8207'

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 3.670 237

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6909'

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 3.665 172

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8301'
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 3.625 121

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9026'

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 3.607 45

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0210'
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, 
από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων 3.513 596

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από νυχτικά και φανελάκια) 3.388 54

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4203'
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) 3.373 112

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7317'
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 3.366 2.970

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1101' Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού 3.353 2.816
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3906' Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές 3.342 3.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5310'
Υφάσµατα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας 
φυτών της κλάσης 5303 3.300 306

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7407' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από χαλκό, π.δ.κ.α. 3.292 488

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8511'

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 3.283 103

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3214'
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. 
Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 3.219 699

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8483'

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 3.196 261

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9025'
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 3.196 35

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0304' Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 3.132 318

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9027'

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 3.017 6



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8429'

Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούµενοι (µπουλντόζες και πλάγιες µπουλντόζες), καθώς και οµαλυντήρες χώµατος και δρόµων 
(graders), αποξέστες (scrapers), εκσκαφείς, αποξέστες-φορτωτές και άλλοι φτυαριστές-φορτωτές, οδοστρωτήρες και άλλοι 
συµπιεστές εδάφους 3.000 16.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7907' Τεχνουργήµατα από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α. 2.930 1.207
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3904' Πολυµερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωµένων ολεφινών, σε αρχικές µορφές 2.831 2.453
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 2.781 23

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2004'
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, κατεψυγµένα (εκτός από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από 
ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες) 2.731 3.726

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8472'

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 2.718 233

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 2.647 497
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0401' Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 2.600 1.500

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 2.587 345

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5210'
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 2.502 102

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6001' Βελούδα και πλούσες (ό. συµπ. και τα υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ τρίχωµα) και υφάσµατα βροχιδωτά, όλα πλεκτά 2.492 143
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7419' Τεχνουργήµατα από χαλκό, π.δ.κ.α. 2.438 79

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6911'

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 2.374 280

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6209'
Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου, για βρέφη (εκτός των πλεκτών, καθώς 
και εκτός από σκούφους) 2.361 62

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5502' ∆έσµες, σύµφωνα µε τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 55, από τεχνητές ίνες συνεχείς 2.264 445
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 2.252 426

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6406'

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) 2.238 1.090

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7107' Μέταλλα κοινά επιστρωµένα µε άργυρο, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή 2.207 16

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5909'
Σωλήνες για αντλίες και παρόµοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εµποτισµένοι ή επιχρισµένοι, ή µε βαλβίδες ή 
εξαρτήµατα από άλλες ύλες 2.195 655

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 2.071 462
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4903' Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά 1.986 310

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8527'
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 1.985 32

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 1.967 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.944 73

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των µεταχειρισµένων). Μέρη τους 1.864 8

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7320'

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) 1.827 217

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8515'

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 1.748 163

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α. 1.685 66

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8403' Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και λέβητες υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 8402) 1.580 240



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0101' Άλογα, γαϊδούρια, µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά 1.500 410

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 1.494 227

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6116'
Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα (µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που 
προορίζονται για µικρά παιδιά) 1.467 17

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5212'
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 1.453 140

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8306'

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, 1.407 4

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3405'

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, 1.306 1.498

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1302'
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα 1.291 511

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8416'

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 1.270 7

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2715'
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 1.268 871

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9019'

Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας 
ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θερ 1.260 4

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3809'

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 1.253 1.141

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 1.232 1.539

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3707'

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 1.154 8

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4009'
Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, γωνίες, 
φλάντζες) 1.128 66

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 1.114 738
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2921' Ενώσεις µε αµινική οµάδα 1.048 150

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8707'
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 1.000 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6210'

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 998 3

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9106'
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) 992 5

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1202' Αράπικα φυστίκια, όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα 958 504

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2821'
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες περιεκτικότητας κατά βάρος σε ενωµένο σίδηρο >= 70%, που υπολογίζεται 
σε FE2O3 930 100

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9016' Ζυγοί µε ευαισθησία 50 mg ή µεγαλύτερη, έστω και µε σταθµά 900 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7018'

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 899 5

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5910'

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 880 16



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7010'

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 855 1.027

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α. 796 53

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3105'

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός 
από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσµατα). 
Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 790 1.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9703' Πρωτότυπα έργα αγαλµατοποιίας, από ύλες παντός τύπου 774 98

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6117'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα, από πλεκτό ύφασµα, καθώς και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από 
πλεκτό ύφασµα, π.δ.κ.α. 767 20

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8213'

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 753 48

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3813'

Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη 
πυροσβεστικές συσκευές, έστω και φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης χηµικής σύστασης µε 
πυροσβεστικές ιδιότητ 742 195

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0902' Τσάι, έστω και αρωµατισµένο 659 37

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8113'

Κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήµατα από κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις, π.δ.κ.α. Απορρίµµατα και 
θραύσµατα από κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις (εκτός από τέφρες και υπολείµµατα, που περιέχουν κεραµοµεταλλουργικές 
συνθέσεις) 650 20

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3815'
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσµατα, π.δ.κ.α. (εκτός από παρασκευάσµατα µε την 
ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού) 640 122

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9029'
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 617 10

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 615 123

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα 591 158

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4410'

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 570 450

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1104'

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 566 720

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7116'
Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηµατισµένες πέτρες, π.δ.κ.α. 545 11

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3811'

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 528 30

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7020' Τεχνουργήµατα από γυαλί, π.δ.κ.α. 521 24

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8547'

Μονωτικά τεµάχια, που αποτελούνται στο σύνολό τους από µονωτικές ύλες ή που περιλαµβάνουν απλά µεταλλικά τεµάχια 
στερέωσης, συναρµολογηµένα στη µάζα (π.χ. υποδοχές µε εσωτερικό σπείρωµα), για ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές ή 
εγκαταστάσεις (εκτός των µο 511 341

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4409'

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 510 102

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2836' Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αµµωνίου του εµπορίου που περιέχει καρβαµιδικό του αµµωνίου 490 2.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4417'

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 471 68

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8307' Εύκαµπτοι σωλήνες από κοινά µέταλλα, έστω και µε εξαρτήµατα σύµπλεξης ή ζεύκτες 452 46



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3301'

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 450 711

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, π.δ.κ.α. 450 70
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 449 100

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4107'

∆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 440 13

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5701' Τάπητες από υφαντικές ύλες, µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι 428 16

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 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 419 13

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 384 17

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3814'
∆ιαλυτικά και αραιωτικά οργανικά µείγµατα, π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα για την αφαίρεση των χρωµάτων επίχρισης ή των 
βερνικιών (εκτός από ασετόν) 363 63

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6113'
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) 360 4

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2915'
Οξέα µονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσµένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, 
σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα παράγωγά τους 353 444

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0801'
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη 
φλούδα τους 350 100

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3916'
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 345 27

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8305'

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 341 127

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6306'

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 318 74

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5801'
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) 298 16

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2522'
Ασβέστης µη σβησµένος, ασβέστης σβησµένος και ασβέστης υδραυλικός (εκτός από καθαρό οξείδιο και υδροξείδιο του 
ασβεστίου) 273 4.000

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9105'

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) 273 4

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9609'
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 272 44

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9030'

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 270 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8427'
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη µετακίνηση, εφοδιασµένα µε διάταξη χειρισµού (εκτός από 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήµατα) 250 5

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9615'

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. 244 11

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4808'

Χαρτιά και χαρτόνια κυµατοειδή, είτε έχουν συγκολληµένη επικάλυψη είτε όχι, ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα δια 
πίεσης ή δι'ανάγλυφης εκτύπωσης, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του παρόντος κεφαλαίου 
(εκτός από τα ε 240 520

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8412'
Κινητήρες και κινητήριες µηχανές (εκτός από ατµοστροβίλους, εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, υδραυλικούς 
στροβίλους, υδραυλικούς τροχούς, στροβίλους δι'αερίου και ηλεκτρικούς κινητήρες) 235 8



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6212'

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 232 9

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7315'

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 218 6

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0907' Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι) 212 20

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 0603'
Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, 
διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα 205 11

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8436'

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 174 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4816'

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 150 50

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8543'
Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 
85 149 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6603'
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 144 210

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4015'
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) 138 400

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8201'

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 134 80

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6504'
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) 122 11

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9113' Λουράκια (µπρασελέ) ρολογιών και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 120 3
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6213' Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, µε µήκος πλευράς <= 60 cm (εκτός των πλεκτών) 111 55

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5906'
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) 109 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9002'
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) 107 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 103 8

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για άλλους 
γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη 
σηµείωση 7α) 100 200

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8209'
Πλακίδια, βέργες, µύτες και παρόµοια αντικείµενα για εργαλεία, µη συναρµολογηµένα, από φρυγµένα µεταλλικά καρβίδια ή από 
κεραµοµεταλλουργικές συνδέσεις 100 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6216'
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) 96 5

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8548'

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 94 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3210'
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια (εκτός από αυτά µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή). Χρωστικά 
(pigments) µε νερό παρασκευασµένα, των τύπων που χρησιµοποιούνται για το τελείωµα των δερµάτων 89 10

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8505'

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 84 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1108' Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 82 82
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6506' Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α. 82 3



2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4420'

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 78 3

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6217'
Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων του ενδύµατος, από υφαντουργικά προϊόντα 
παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 73 5

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4602'

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 71 22

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1521'
Κεριά φυτικά, κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα (εκτός 
από τα τριγλυκερίδια) 70 17

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 2509' Κιµωλία 49 26
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5803' Υφάσµατα µε ύφανση γάζας (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 48 52

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7104'

Ηµιπολύτιµες και παρόµοιες πέτρες, συνθετικές ή ανασχηµατισµένες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, αλλά όχι σε 
αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, καθώς και συνθετικές ή ανασχηµατισµένες ηµιπολύτιµες και παρόµοιες πέτρες, όχι 
ταιριασµένες, προσω 48 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5512' Υφάσµατα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες µη συνεχείς >= 85% 30 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7312'
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από µονωµένα προϊόντα για την 
ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα) 30 12

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7106' Άργυρος, ό. συµπ. ο επιχρυσωµένος ή επιπλατινωµένος άργυρος, σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε σκόνη 26 1
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4421' Τεχνουργήµατα από ξύλο, π.δ.κ.α. 24 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 9613'
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. 21 3

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 6702'
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 19 4

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7415'

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 18 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4014'

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 16 9

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 1702'

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 15 10

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5112'
Υφάσµατα από µαλλί χτενισµένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισµένες (εκτός από υφάσµατα για τεχνικές χρήσεις της 
κλάσης 5911) 15 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5704' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίληµα, όχι φουντωτοί ούτε φλοκωτοί, έστω και έτοιµοι 15 2

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 3819'
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 12 5

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 4601'

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 10 1

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 5513'
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 5 15

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7110'
Πλατίνα (ό. συµπ. το παλλάδιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το όσµιο και το ρουθήνιο) σε ακατέργαστη ή ηµικατεργασµένη µορφή ή σε 
σκόνη 2 3

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7220' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 2 540

2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 7229' Σύρµατα από χαλυβοκράµατα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή σε πηνία (εκτός από χοντρόσυρµα) 2 1
2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, ηλεκτρικοί 2 1


