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ΠPOΛOΓOΣ

Mε το τεύχος αυτό η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Eτήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Bιομηχανικών Προϊόντων
(PRODCOM) του έτους 2010.
H έρευνα αυτή διενεργείται κάθε χρόνο, βάσει του Kανονισμού (EOK) 3924/91 του
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991, και συμβάλλει στην παρακολούθηση της
παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του Mεταποιητικού Tομέα.
Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προτάσσεται
εισαγωγή στην οποία περιγράφεται η μεθοδολογία της και διευκρινίζονται διάφορες
στατιστικές έννοιες που περιέχονται στους πίνακες.
Eλπίζουμε ότι το δημοσίευμα αυτό θα φανεί χρήσιμο, τόσο στις αρμόδιες
υπηρεσίες όσο και στους διάφορους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες,
των οποίων το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του Bιομηχανικού Tομέα είναι ιδιαίτερα
έντονο.
H ΕΛΣΤΑΤ εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσους συνέβαλαν με τη συνεργασία τους στην έκδοση αυτή.

Πειραιάς, 2014
Ανδρέας Β. Γεωργίου
Πρόεδρος
της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής
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FOREWORD
In this issue the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) publishes the results of the
Annual Survey on the Production and Sales of Manufactured Goods (PRODCOM Survey)
for the year 2010.
This survey is conducted on an annual basis, by virtue of Council Regulation (EEC)
3924/91 and helps monitoring the production activity of the enterprises of the
manufacturing sector.
The introduction placed in the first part of this issue aims at facilitating users by
describing the survey methodology and clarifying the statistical concepts found in the
tables of the publication.
We hope that this publication will prove very useful to the competent agencies and
organizations, enterprises and private users who are interested in the evolution of the
Manufacturing Sector.
ELSTAT gratefully acknowledges and thanks all those who promptly cooperated for
the provision of data contributing, in their turn, to the publication of this issue.

Piraeus, 2014
Αndreas V. Georgiou
President
of the Hellenic Statistical Authority
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EIΣAΓΩΓH—INTRODUCTION
1. Iστορικό

1. Background

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί από
το 1993 την Ετήσια Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων
Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM). Η έρευνα αυτή
αντικατέστησε τη μέχρι το 1992 διενεργούμενη Ετήσια
Έρευνα Παραγωγής Βιομηχανικών Προϊόντων που γινόταν με βάση τα προϊόντα των κλάδων της ΣΤΑΚΟΔ 81.

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) has been
conducting the Annual Survey on Production and Sales of
Manufactured Goods (PRODCOM) since 1993. This survey
replaced the Annual Survey on Industrial Products, which
was conducted until 1992 and was based on the products of
the Greek Classification of Economic Activities (STAKOD
81).
PRODCOM survey provides statistics on the production
of manufactured goods at EU level. The term comes from
the French "PRODuction COMmunautaire" (Community
Production) and the survey covers the sectors of mining –
quarrying and manufacturing, that is sections B and C of the
Statistical Classification of Economic Activities in the
European Union (NACE Rev. 1).
The legal basis of the survey is Council Regulation (EEC)
3924/91 on the establishment of a community survey on
industrial production (PRODCOM Regulation). In compliance
with article 2, paragraph 2 of the aforementioned regulation,
production is to be recorded according to the product
headings of the PRODCOM list, representing at least 90% of
national production per NACE Rev. 1 class.

Ο όρος PRODCOM προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις
«PRODuction COMmunautaire» (Κοινοτική Παραγωγή) και
χαρακτηρίζει τις στατιστικές παραγωγής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για τα ορυχεία – λατομεία και τις μεταποιητικές βιομηχανίες, δηλαδή τα τμήματα B΄ και Γ΄ της
Γενικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NACE Αναθ. 1).
Βάση της έρευνας αποτελεί ο Κανονισμός (ΕΟΚ)
3924/91 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής έρευνας για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (Κανονισμός PRODCOM –
βλ. ακολούθως). Η καταγραφή της παραγωγής κατά
προϊόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2
του προαναφερθέντος Κανονισμού, βάσει του καταλόγου
των προϊόντων PRODCOM, και θα πρέπει να
αντιπροσωπεύει το 90%, τουλάχιστον, της εθνικής
παραγωγής ανά τάξη της NACE Αναθ. 1.
2. Σκοπός της έρευνας

2. Purpose of the survey

Κύριος σκοπός της έρευνας PRODCOM είναι η καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα της μεταποιητικής βιομηχανίας σε κοινοτικό επίπεδο. Τα στοιχεία
συγκεντρώνονται από κάθε κράτος μέλος και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Eurostat, όπου δημοσιεύονται
συγκεντρωτικά για όλα τα κράτη μέλη.

The purpose of PRODCOM survey is to collect data on
the production of manufactured goods at community level.
The data collected by each Member State are transmitted to
Eurostat and they are published at product level, aggregated
for all Member States.

3. Μεθοδολογία της έρευνας

3. Survey methodology

Μέχρι το 2007 η έρευνα διενεργείτο στους κλάδους 15
έως και 36 της NACE Αναθ. 1 και είχε ως πρώτο έτος αναφοράς το 1993. Από το 2008 διενεργείται στους αντίστοι χους κλάδους 10 έως και 33 της NACE Αναθ. 2.
Τα στοιχεία που συλλέγονται για κάθε βιομηχανικό
προϊόν είναι:
— Συνολική παραγωγή.
— Ποσότητα πωλήσεων.
— Αξία πωλήσεων.
Στην αξία πωλήσεων προστίθενται τα έξοδα συσκευα σίας και μεταφοράς, όταν αυτή γίνεται με μέσα της ερευ νώμενης μονάδας, και αφαιρούνται ο ΦΠΑ, ο φόρος κατανάλωσης, οι εκπτώσεις και οι επιστροφές.
Στα πλαίσια της έρευνας καταγράφονται, επίσης:

Until 2007 the survey covered the sectors 15 to 36 of
NACE Rev. 1, with first reference year 1993. From 2008
onwards, the survey covers the corresponding sectors 10 to
33 of NACE Rev. 2.
The data collected for each industrial product are:
― Total production.
― Quantity of sales.
― Value of sales.
The packing and transport expenses are added to the
value of sales, in the case where these activities are carried
out by the surveyed units, while VAT, consumption tax,
discounts and returns are excluded.
Within the frame of the survey, the following data are also
recorded:
― Subcontracting activities at product level (only quantity
and contractor’s remuneration).
― Industrial services (refining, repair, maintenance,
assembly).
The frame used for the selection of the surveyed units
was the Business Register of Greece, which is compiled by

— Εργασίες υπεργολαβίας, κατά προϊόν (μόνο ποσότητα και αμοιβή εργολήπτη).
— Βιομηχανικές υπηρεσίες (εξευγενισμός, επισκευή,
συντήρηση, συναρμολόγηση).
Για την επιλογή των μονάδων της έρευνας, ως πλαίσιο
χρησιμοποιήθηκε το Μητρώο Eπιχειρήσεων της Χώρας, το
9

οποίο καταρτίζεται από την αρμό δια Διεύθυνση της
ΕΛΣΤΑΤ και ενημερώνεται από τις κατ’ έτος
διενεργούμενες έρευνες.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της έρευνας, οι
επιχειρήσεις που ερευνώνται θα πρέπει να απασχολούν,
τουλάχιστον, 20 άτομα. Στην Ελλάδα, όμως, ερευνώνται
όλες οι επιχειρήσεις με απασχόληση άνω των 10 ατόμων,
και όπου κρίνεται απαραίτητο, και μικρότερες
επιχειρήσεις, προκειμένου να καλυφθεί η παραγωγή όλων
των προϊόντων.
Ως ε ρ ε υ ν ώ μ ε ν η μ ο ν ά δ α ορίζεται το βιομηχανικό
κατάστημα.
Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιούνται
ερωτηματολόγια στα οποία αναγράφονται όλα τα υπό
έρευνα προϊόντα της επιχείρησης σε οκταψήφια ανάλυση,
με βάση την κοινοτική λίστα προϊόντων (PRODCOM),
όπως εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Eurostat.
Ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης των
προϊόντων μπορεί να διαφοροποιoύνται από έτος σε έτος,
για τον λόγο ότι τα προϊόντα του καταλόγου PRODCOM
θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά της
Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
Με βάση το ΝΔ 3627/56 και τον Ν 2392/96, η παροχή
στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ (πρώην Γ.Γ.ΕΣΥΕ) είναι
υποχρεωτική και, συνεπώς, όλες οι ερευνώμενες μονάδες
συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

the competent Division of ELSTAT and which is updated
through the surveys that are conducted on an annual basis.
According to PRODCOM Regulation, the survey should
be conducted on all manufacturing establishments having 20
or more employees. Nevertheless, in Greece, in order to
cover the production of all the manufactured products, the
survey is conducted on manufacturing establishments
having 10 or more employees and, if deemed necessary,
even on smaller enterprises.
The surveyed unit is the manufacturing establishment.
The survey is conducted through questionnaires where all
the surveyed products of the manufacturing establishment
are listed (at eight-digit analysis), on the basis of the
PRODCOM list, which is issued every year by Eurostat.
The codes (eight-digit analysis), the descriptions and the
units of measurement may vary from year to year, because
PRODCOM list has to be fully in line with the Combined
Nomenclature.
In compliance with Greek legislation (Laws 3627/56,
2392/96), data provision to ELSTAT is obligatory and
therefore all the surveyed units have to fill in the Annual
Industrial Survey questionnaire.
4. Survey results

4. Αποτελέσματα της έρευνας

The data collected through the questionnaires are subject
to logical checks before the tabulation of the survey results.

Τα στοιχεία που συλλέγονται με τα ερωτηματολόγια
υπόκεινται σε λογικό έλεγχο, σε σύγκριση με τα προϊόντα
των προηγούμενων ετών, και κατόπιν καταρτίζεται
πίνακας με τα αποτελέσματα της έρευνας κατά προϊόν και
σε σύνολο Χώρας.
Βάσει της προαναφερθείσας ισχύουσας νομοθεσίας
της ΕΛΣΤΑΤ (ΝΔ 3627/56 και Ν 2392/96) για την
εμπιστευτικότητα των συλλεγόμενων στοιχείων, στα
αποτελέσματα της έρευνας δεν εμφανίζονται στοιχεία
κατά επιχείρηση.
Πίνακες με τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμοι,
τόσο στη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ όσο και στην ιστοσελίδα
της: www.statistics.gr.

In compliance with Greek legislation on data
confidentiality (Laws 3627/56, 2392/96), the survey results
do not present data per single manufacturing establishment.
The final figures are published aggregated by branch in the
detailed tables.
The tables with the survey results are available in the
Library of ELSTAT and are also posted on the website of
ELSTAT: www.statistics.gr.
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Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Products

10. ΠPOΪONTA ΔIATPOΦHΣ

10. FOOD PRODUCTS

Nωπό και διατηρημένο κρέας

Meat, fresh and preserved

Nωπό κρέας βοοειδών, χοιροειδών,
αιγοειδών και προβάτων
Kατεψυγμένο κρέας βοοειδών,
χοιροειδών και προβάτων

Kgr

46.394.690

15.078.750

51.329.689

»

2.328.076

1.225.701

1.955.270

Nωπό και διατηρημένο κρέας πουλερικών
Kοτόπουλα, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη
Kοτόπουλα, κατεψυγμένα

Poultry, fresh or preserved
»

95.946.723

72.978.962

208.241.763

»

12.397.391

13.037.164

19.215.845

Προϊόντα κρέατος
Mπέικον
Λοιπά αλλαντικά (σε κονσέρβες ή
όχι)
Zαμπόν
Λουκάνικα

8.647.444
26.705.549

8.953.127
26.173.091

37.674.064
125.234.252

Bacon
Cooked meat (canned or not)

»
»

7.582.869
36.635.187

7.214.107
37.003.882

30.698.730
173.947.464

Ham
Sausages
Fish, processed and preserved, and
fishery products

»
»

7.248.013
6.018.803

3.983.731
5.366.415

24.636.226
24.778.203

Fish, cooked, in cans
Fish, frozen, and their parts

»

2.360.140

1.059.688

11.220.724

Fish, smoked or dried, and their parts
Potatoes, processed and preserved

»

3.636.613

2.731.205

2.565.401

Φυσικοί χυμοί, συμπυκνωμένοι και
μη συμπυκνωμένοι
Πορτοκαλιού
Γκρέιπ φρουτ
Λεμονιού και άλλων εσπεριδοειδών
Aνανά
Άλλων φρούτων (σταφυλιών, μήλου
κλπ. και μείγματα χυμών)
Tομάτας

Chicken, frozen

»
»

Mεταποιημένες και διατηρημένες
πατάτες
Πατάτες, κατεψυγμένες

Chicken, fresh or chilled

Meat products

Mεταποιημένα και διατηρημένα ψά ρια και προϊόντα αλιείας
Iχθύες και ιχθυηρά, σε κονσέρβες
Iχθύες, κατεψυγμένοι, και τα μέρη
τους
Iχθύες, καπνιστοί, αποξηραμένοι,
και τα μέρη τους

Meat of bovine animals, swine, goat,
sheep, fresh
Meat of bovine animals, swine,
sheep, frozen

Potatoes, frozen
Natural juices, concentrated and
non-concentrated

Λίτρα–Litres
»
»
»
»
»

69.408.999
1.659.489
3.905.725
3.345.736
200.843.088

52.183.376
1.343.364
2.775.588
2.642.242
164.521.864

61.940.547
1.957.081
3.461.938
3.454.992
207.212.162

…

…

…

Eπεξεργασμένα φρούτα και λαχα νικά

Orange juice
Grapefruit juice
Lemon and other citrus fruit juice
Pineapple juice
Other fruit juices (grapes, apple and
mixtures)
Tomato juice
Processed fruit and vegetables

Λαχανικά, κατεψυγμένα
Ξερά λαχανικά (εκτός πατάτας)
Λαχανικά και μείγματα λαχανικών,
μαγειρεμένα, σε κονσέρβες (έτοι μα φαγητά, ρώσικη σαλάτα, πατα τοσαλάτα κλπ.)
T ομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια,
παρασκευασμένες ή διατηρημένες
χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ
Eκχύλισμα και πουρές από τομάτες

Kgr
»
»

24.413.090
―
20.090.059

20.165.495
―
21.062.280

51.606.827
―
49.942.434

Frozen vegetables
Dried vegetables (except potatoes)
Vegetables and mixed vegetables,
cooked, in cans (prepared meals,
Russian potato salad, etc.)

»

55.463.853

49.472.454

22.496.163

»

36.190.955

37.970.612

31.667.377

Συμπυκνωμένες τομάτες
Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζελέδες, πολτοί και πάστες φρούτων
Kομπόστες

»
»

80.126.004
85.895.778

69.809.475
64.486.986

67.044.710
53.206.247

»

327.113.850

339.337.097

233.661.476

Tomatoes, whether or not cut or sliced,
prepared or preserved (otherwise
than by vinegar or acetic acid)
Unconcentrated tomato purée and
paste
Concentrated tomato purée and paste
Jams, marmelades, jellies, pulps and
purées
Stewed fruits
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Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Σταφίδα, μαύρη
Σουλτανίνα
Άλλες σταφίδες

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement
Kgr
»
»

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production
22.995.329
4.694.334
…

20.127.488
3.909.525
…

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro
35.933.496
6.542.288
…

Mη επεξεργασμένα έλαια και λίπη
Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλά σματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Aκατέργαστο βαμβακέλαιο και τα
κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Aκατέργαστο σογιέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Aκατέργαστα λάδια ηλιοτροπίου και
κνήκου, μη χημικώς μετασχη μα τισμένα
Aκατέργαστο καλαμποκέλαιο και τα
κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Λοιπά ακατέργαστα έλαια (φοινικέλαια, λινέλαια κλπ.) και τα κλά σματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Zωικά λίπη, λάδια και τα κλάσματά
τους, μη χημικώς μετασχημα τισμένα

»

24.244.808

13.573.282

45.193.984

Virgin olive oil and its fractions, not
chemically modified

»

1.902.323

1.182.310

1.101.334

Crude cotton-seed oil and its
fractions, not chemically modified

»

53.801.430

10.204.130

7.403.886

Crude soya-bean oil and its fractions,
not chemically modified

»

…

…

…

»

―

―

―

Crude sunflower-seed oil and
sunflower oil, not chemically
modified
Crude maize (corn) oil and its
fractions, not chemically modified

»

39.719.899

26.885.754

37.287.036

Other crude oils and their fractions,
not chemically modified

»

…

…

…

Animal fats and oils and their
fractions, not chemically modified
Refined oils and fats

»

34.356.359

27.196.529

72.720.084

Refined olive oil and its fractions, not
chemically modified

»

12.000.466

11.119.251

10.770.391

Refined cotton-seed oil and its
fractions, not chemically modified

»

60.033.168

53.887.883

41.389.259

Refined soya-bean oil and its
fractions, not chemically modified

»

38.274.088

28.751.409

25.068.268

Refined sunflower seed oil and its
fractions, not chemically modified

»

15.891.891

15.674.494

20.163.090

»

67.486.876

47.244.700

35.017.728

Refined corn oil and its fractions, not
chemically modified
Other refined oils and their fractions,
not chemically modified

»

6.001.366

5.677.363

2.872.767

Mαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα
λίπη
Mαργαρίνη (εκτός της υγρής)
Bρώσιμα παρασκευάσματα λιπών
και λαδιών (υγρή μαργαρίνη)

Animal fats and oils and their
fractions, hydrogenated, refined,
etc.
Margarine and similar edible oils

»
»

36.072.591
―

32.112.693
―

37.338.460
―

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά
προϊόντα
Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς γλυκαντικά και με
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
1% ή λιγότερο

Black currants
"Sultanas" raisins
Other currants
Crude oils and fats

Eξευγενισμένα έλαια και λίπη
Eξευγενισμένο ελαιόλαδο και τα
κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Eξευγενισμένο βαμβακέλαιο και τα
κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Eξευγενισμένο σογιέλαιο και τα
κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα
Eξευγενισμένα λάδια ηλιοτροπίου
και κνήκου και τα κλάσματά τους,
μη χημικώς μετασχηματισμένα
Kαλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του,
μη χημικώς μετασχηματισμένα
Λοιπά εξευγενισμένα έλαια (αραχιδέλαιο, σησαμέλαιο, φοινικέλαιο,
λινέλαιο) και τα κλάσματά τους,
μη χημικώς μετασχηματισμένα
Zωικά λίπη, λάδια και τα κλάσματά
τους, υδρογονωμένα, εξευγενι σμένα κλπ.

Products

Margarine (excluding liquid margarine)
Other edible preparations of fats and
oils (including liquid margarine)
Dairy and cheese products

»

59.912.752

62.923.134

12

79.240.336

Milk and cream, not concentrated or
sweetened, with fat content ≤ 1%

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη
συμπυκνωμένα, χωρίς γλυκαντικά
και με περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες 1% έως 6%
Kρέμα γάλακτος (ανθόγαλο) με πε ριε κτικότητα σε λιπαρές ουσίες
μεγα λύτερη από 6%, μη συμπυ κνωμένη και χωρίς γλυκαντικά
Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένα, ζαχαρούχα ή μη

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Kgr

441.520.435

414.073.414

376.862.227

Milk and cream, not concentrated or
sweetened, with fat content > 1%
but < 6%

»

7.049.170

5.801.551

14.853.443

Cream,
not
sweetened
or
concentrated, with fat content > 6%

»

―

―

―

Milk and cream, concentrated,
sweetened or not

Τυριά

Cheese

Aνθότυρο
Mανούρι
Mυζήθρα, νωπή
Λοιπά νωπά τυριά
Φέτα
Kασέρι
Kεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα, κε φαλοπαρμεζάνα
Tυριά ευρωπαϊκού τύπου
Bούτυρα περιεκτικότητας, κατά βάρος, σε λιπαρές ουσίες μικρό τερης του 85%
Bούτυρα περιεκτικότητας, κατά βάρος, σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερης του 85%
Γιαούρτια

»
»
»
»
»
»
»

1.611.078
…
7.057.508
13.361.064
75.150.369
15.675.703
6.949.931

1.550.446
…
7.066.283
12.533.387
66.881.790
17.205.173
6.655.865

5.397.869
…
12.812.324
46.052.474
371.435.746
82.195.339
38.216.937

»
»

9.103.689
1.156.324

4.164.232
1.000.279

24.559.782
6.194.584

»

80.164

89.236

619.771

»

128.800.192

122.931.899

295.663.362

Παγωτά

Anthotyro (fresh white cheese)
Manouri (semi-soft, fresh white cheese)
Myzithra (fresh white cheese)
Other soft and semi-soft fresh cheese
Feta (white cheese)
Kasseri (semi-hard cheese)
Kefalotyri, kefalo graviera (hard
cheese)
European type cheese
Butter, with fat content < 85%
Butter, with fat content > 85%
Yoghurt
Ice cream

Παγωτά και άλλα είδη βρώσιμου
πάγου, με ή χωρίς κακάο

Λίτρα–Litres

32.504.741

32.194.826

144.156.309

Προϊόντα αλευρόμυλων
Άλευρα μαλακού σίτου
Άλευρα σκληρού σίτου
Άλευρα σίκαλης
Άλευρα καλαμποκιού
Άλευρα σόγιας
Άλευρα άλλων δημητριακών
Πληγούρια και σιμιγδάλια
Προϊόντα με βάση τα δημητριακά
που λαμβάνονται με διόγκωση ή
φρύξη δημητριακών (κορν-φλέικς,
γαριδάκια κλπ.)
Pύζι, καρολίνα
Pύζι, νυχάκι
Pύζι, μποννέ
Pύζι, γλασέ
Λοιπά είδη ρυζιού

Ice cream and other edible ice, with
or without cocoa
Grain mill products

Kgr
»
»
»
»
»
»
»

503.661.097
169.802.297
1.143.378
5.155.893
…
2.020.154
118.443.846
4.927.660

495.439.035
169.385.443
1.041.736
4.437.068
…
1.900.244
30.035.427
4.830.518

220.854.619
73.799.441
697.427
1.335.601
…
825.131
11.447.772
43.450.066

Soft wheat flour
Hard wheat flour
Rye flour
Corn flour
Soya-bean flour
Other cereals flour
Groats and meal
Products obtained by swelling or
roasting cereals (cornflakes, etc.)

»
»
»
»
»

11.201.072
6.447.911
60.290.454
5.809.187
…

7.579.980
6.227.457
59.806.520
5.773.529
…

9.539.792
5.670.138
39.945.063
6.326.535
…

Rice, medium grain white rice (Carolina)
Rice, parboiled
Rice, bonnet
Rice, glazed
Other rice

Zωοτροφές παρασκευασμένες για
ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτή ματα
Παρασκευάσματα
ποιούνται για τη
χοιροειδών
Παρασκευάσματα
ποιούνται για τη
βοοειδών
Παρασκευάσματα
ποιούνται για τη
πουλερικών

Products

Prepared feeds for farm animals

που χρησιμο διατροφή των

»

71.017.519

55.850.917

19.460.648

Preparations used for feeding pigs

που χρησιμο διατροφή των

»

110.155.575

105.927.545

33.495.528

Preparations used for feeding cattle

που χρησιμο διατροφή των

»

298.118.269

287.962.160

104.908.363
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Preparations used for feeding poultry

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή σε υδατοκαλλιέργειες

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Kgr

167.436.366

118.337.666

111.721.785

Zωοτροφές παρασκευασμένες για
κατοικίδια ζώα
Tροφές για σκύλους ή για γάτες,
συσκευασμένες για τη λιανική πώληση
Παρασκευάσματα που χρησιμο ποιούνται για τη διατροφή άλλων
κατοικίδιων ζώων (εκτός σκύλων ή
γατών)

36.429.907

17.229.878

Dog or cat food, packaged for retail
sale

»

166.073.258

166.951.844

50.459.598

Other preparations used for feeding
pets (excluding cats or dogs)

Rusks, biscuits and preserved
pastry and cakes
»
»

34.162.983
4.632.184

43.674.058
5.641.451

152.382.356
15.634.769

»
»

171.952.621
55.001.140

178.141.031
41.256.296

108.422.838
4.465.408

»

102.292.350

112.996.410

8.916.507

the

Beet-pulp, bagasse and other waste
of sugar manufacturing
and

sugar

»
»

…
…

—
…

—
…

»

12.527.450

7.507.860

48.280.364

Chocolate, plain

»

8.977.494

5.085.041

51.080.325

»

8.444.387

4.994.059

10.924.890

Chocolate, filled with cereals, fruits or
nuts
Chocolate flavour coatings

»
»
»

3.116.354
…
473.881

2.734.175
…
470.155

12.648.389
…
1.591.695

Caramels
Sugar almonds and sugar coated goals
Gums, fruit jellies and fruit pastes

»
»

9.487.803
1.741.148

10.194.940
1.729.249

44.112.172
18.540.602

Nougats
Chewing gums

Cocoa butter, fat and oil
Cocoa powder, unsweetened

Pasta
»
»

1.064.290
134.431.903

1.047.084
139.463.501

2.013.257
123.430.431

Uncooked pasta, containing eggs
Uncooked pasta, not containing eggs
Tea and coffee

»

11.237.212

11.492.737

82.386.500

»

…

…

…

Aρτύματα και καρυκεύματα
Ξύδι και βρώσιμα υποκατάστατά
του

Refined beet sugar
Molasses obtained from
extraction or refining of sugar

Cocoa, chocolate
confectionery

Tσάι και καφές
Kαφές, καβουρδισμένος, με κα φεΐνη
Tσάι σε συσκευασίες, με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 κιλά

Biscuits
Waffles and wafers
Sugar

Zυμαρικά
Zυμαρικά που περιέχουν αυγά
Zυμαρικά που δεν περιέχουν αυγά

for

36.005.348

Zαχαρώδη προϊόντα
Bούτυρο, λίπος και λάδι κακάου
Kακάο σκόνη, χωρίς προσθήκη άλλων γλυκαντικών
Σοκολάτες γενικά, μη παραγεμισμένες
Σοκολάτες, παραγεμισμένες με δημητριακά, ξηρούς καρπούς ή φρούτα
Πολτοί για επάλειψη που περιέχουν
κακάο
Kαραμέλες
Kουφέτα κάθε είδους
Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση
τους ζελέδες (πάστες φρού των,
λουκούμια κλπ.)
Xαλβάδες και άλλα ζαχαρώδη
Tσίχλες

used

»

Zάχαρη
Zάχαρη ζαχαρότευτλων
Mελάσες που προκύπτουν από την
εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης
Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα
ζαχαροποιΐας

Other preparations
aquaculture feeding
Prepared pet foods

Παξιμάδια, μπισκότα και διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής
Mπισκότα
Γκοφρέτες

Products

Roasted coffee, not decaffeinated
Tea in packing, of a content ≤ 3kgr
Condiments and seasonings

Λίτρα–Litres

11.815.421

11.831.521
14

13.112.146

Vinegar and edible substitutes for
vinegar

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Σάλτσες, διάφορες (κέτσαπ, μου στάρδα κλπ.)
Mαγιονέζα
Kανέλλα, συσκευασμένη
Pίγανη
Πιπέρι, κόκκινο σε σκόνη
Πιπέρι, μαύρο

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Kgr

9.321.546

5.088.465

12.390.467

»
»
»
»
»

6.288.357
124.731
85.319
…
254.489

2.543.748
109.354
79.500
…
240.684

6.676.392
1.119.075
775.038
…
3.047.696

Άλλα είδη διατροφής
Παρασκευάσματα για σούπες και
ζωμούς
Zύμες αρτοποιΐας
Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης,
παρασκευασμένες
Aλάτι, μαγειρικό και επιτραπέζιο
Mέλι, τυποποιημένο
Aφεψήματα, συσκευασμένα
Πατάτες τσιπς
Σαλιγκάρια, κατεψυγμένα
Σαλιγκάρια, μαγειρεμένα
Σαλιγκάρια, με κέλυφος

Products

Sauces (ketchup, mustard, etc.)
Mayonnaise
Cinnamon, packaged
Oregano
Red pepper in powder
Black pepper in powder
Other food products

»

…

…

…

»
»

8.612.264
4.091.646

8.446.086
4.078.492

11.637.983
9.728.151

Soups, broths and preparations
therefor
Yeast
Prepared baking powders

»
»
»
»
»
»
»

183.818.656
3.124.135
38.707
8.753.732
—
—
—

186.422.130
3.038.750
32.786
8.486.198
—
—
—

30.738.566
21.257.350
731.102
72.929.343
—
—
—

Salt, table and cooking
Honey, packaged
Herbals packaged
Potato chips
Snails, frozen
Snails, cooked
Snails, whole

11. ΠΟΤΑ

11. BEVERAGES

Aποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

Distilled alcoholic beverages

Aποστάγματα από κρασί ή τσίπουρο Λίτρα καθ. αλκοόλης 100%
Lt. alc. 100%
Oυίσκι
»
Pούμι και τάφια
»
Tζιν και τζινέβρα
»
Bότκα
»
Kαθαρή αλκοόλη
»
Λικέρ, ηδύποτα και άλλα αποστάγ»
ματα, οινοπνευματώδη ποτά

3.427.621

1.912.860

15.538.725

Spirits from distilled grape wine or
grape marc

—
…
43.555
197.315
…
27.153.833

—
…
42.429
189.080
…
28.149.000

—
…
265.976
1.002.253
…
79.389.591

Whisky
Rum and tafia
Gin and genevra
Vodka
Pure alcohol
Spirits, liqueurs and other spirituous
beverages

Kρασί από νωπά σταφύλια

Wines from fresh grapes

Kαμπανίτης
Λίτρα–Litres
Άλλα κρασιά, αφρώδη
»
Kρασιά λευκά που έχουν παραχθεί
»
σε καθορισμένες περιοχές
Άλλα κρασιά, λευκά
»
Kρασιά (εκτός από τα λευκά) που
»
έχουν παραχθεί σε καθορισμένες
περιοχές
Kρασιά (εκτός από τα λευκά) που
»
δεν έχουν παραχθεί σε καθο ρι σμένες περιοχές
Kρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay
»
και άλλα, με αλκοολικό τίτλο που
υπερβαίνει το 15%, λοιπά κρασιά,
γλυκά και κρασιά ηδύποτα
Μούστος σταφυλιών
»

—
…
11.766.634

—
…
11.481.567

—
…
23.570.855

15.019.561
19.519.724

11.857.513
19.051.215

13.074.876
31.429.032

94.006.104

86.160.101

123.212.790

Wine (except white wine), not
produced in specified regions

…

…

…

Port, Madeira, Sherry, Tokay and
other wines, exceeding 15%
alcohol

21.548.586

6.512.242

5.982.638

Άλλα μη αποσταγμένα ποτά που υφί στανται ζύμωση
Bερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά
σταφύλια, αρωματισμένα (π.χ.
Mαρτίνι)

Grape must
Non-distilled fermented beverages

»

…

…

…

Mπύρα
Mπύρα από βύνη

Champagne
Other sparkling wines
White wine, produced in specified
regions (v.q.p.r.d.)
Other white wine
Wine (except white wine), produced
in specified regions

Vermouth and other wine of fresh
grapes, flavoured with plants or
aromatic substances (i.e. Martini)
Beer

»

401.262.976

396.457.663
15

405.990.419

Beer made from malt

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Bύνη
Bύνη, καβουρδισμένη

Malt
Kgr

…

—

—

Mεταλλικά νερά και αναψυκτικά
Mεταλλικά και αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών
Άλλα νερά, χωρίς προσθήκη γλυ καντικών
Mεταλλικά και αεριούχα νερά, με
προσθήκη γλυκαντικών (αναψυ κτικά κλπ.)

Products

Roasted malt
Mineral water and soft drinks

Λίτρα–Litres 1.159.342.473 1.108.087.151

235.565.714

»

51.200.428

50.934.287

40.012.491

»

556.126.339

574.497.985

561.625.104

Mineral water and aerated water,
unsweetened
Unsweetened and non-flavoured
water
Mineral water and aerated water with
sugar added (soft drinks, etc.)

12. ΠPOΪONTA KAΠNOY

12. TOBACCO PRODUCTS

Προϊόντα καπνού

Tobacco products

Tσιγάρα που περιέχουν καπνό
Kαπνός για κάπνισμα

Χιλ. τεμάχια 26.312.841.215 27.129.853.495
Thous. pieces
6.202.685
4.564.183
»

350.420.600

Cigarettes containing tobacco

29.378.809

Smoking tobacco

13. YΦANTIKEΣ YΛEΣ KAI ΠPOΪO NTA KΛΩΣTOΫΦANTOYPΓIAΣ

13. TEXTILES, TEXTILE AND CLOTHING

Nήματα και κλωστές

Yarns and sewing threads

Nήματα από μαλλί
Nήματα και ραφοκλωστές από βαμβάκι
Nήματα από συνθετικές και τεχνητές ίνες

Kgr
»

…
34.837.807

…
32.875.134

…
93.339.723

Wool yarns
Yarn and sewing thread of cotton

»

3.377.133

3.462.660

13.112.098

Yarn of synthetic, artificial textile
fibres

Yφάσματα
Yφαντά υφάσματα από μετάξι
Yφαντά υφάσματα από μαλλί
Yφαντά υφάσματα από βαμβάκι
Yφαντά υφάσματα από λινάρι, γιούτα και άλλες φυτικές ίνες
Yφαντά υφάσματα από συνθετικές
και τεχνητές ίνες
Yφαντά υφάσματα με πέλος, θη λειωτά υφάσματα και άλλα ειδικά
υφάσματα
Πλεκτά υφάσματα

Fabrics
m2
»
»
»

…
—
12.316.417
…

…
—
9.693.647
…

…
—
38.695.067
…

»

23.276.900

27.827.072

9.739.248

»

―

―

―

8.493.571

7.825.487

46.584.358

Kgr

Έτοιμα κλωστοϋφαντουργικά είδη,
εκτός των ενδυμάτων
Kουβέρτες από μαλλί ή τρίχες Τεμάχια–Pieces
εκλεκτής ποιότητας
»
Kουβέρτες από συνθετικές ή
τεχνητές ύλες
»
Kουβέρτες από άλλες υφαντικές
ύλες
Kgr
Λευκά είδη κλινοστρωμάτων
Eίδη κλινοστρωμνής (παπλώματα, Τεμάχια–Pieces
μαξιλάρια, προσκεφάλια κλπ.)
Kgr
Eπιτραπέζια λευκά είδη
»
Λευκά είδη τουαλέτας και κουζίνας
m2
Kουρτίνες
Τεμάχια–Pieces
Kαλύμματα κρεβατιών
Kgr
Σάκοι, σακούλες και τσάντες για τη
συσκευασία εμπορευμάτων
»
Mουσαμάδες, σκίαστρα (τέντες) και
περσίδες

Woven fabrics of silk
Woven fabrics of wool
Woven fabrics of cotton
Woven fabrics of flax jute and other
vegetable textile fibres
Woven fabrics of synthetic and
artificial textile fibres
Woven terry fabrics, chenille, warp
and weft pile fabrics
Knitted and crocheted fabrics
Made-up textile articles, except
apparel

…

…

…

Blankets of wool or fine animal hair

…

…

…

5.001

6.999

106.252

Blankets of synthetic or artificial
fibres
Blankets of other textile materials

397.286
181.011

442.737
163.078

5.645.028
1.951.007

1.472
35.262
87.981
32.632
768.147

3.700
30.899
84.833
49.258
755.173

46.624
610.190
1.966.663
481.106
2.017.197

466.300

659.696

6.111.161
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Bed linen
Articles of bedding (quilts, pillows,
etc.)
Table linen
Toilet and kitchen linen
Curtains
Bed coverlets
Sacks and bags used for the
packaging of goods
Tarpaulins, awnings and sunblinds

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Tάπητες και φλοκάτες
Tάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού
Tάπητες και άλλα υφαντά κα λύμ ματα δαπέδου (εκτός φουντωτών
και φλοκωτών)
Tάπητες, φλοκάτες και άλλα υφαντά
καλύμματα δαπέδου, φουντωτά
Tάπητες και άλλα υφαντά κα λύμ ματα δαπέδου, από πίλημα
Λοιποί τάπητες και άλλα υφαντά
καλύμματα δαπέδου

Carpets and rugs
m2

1.656

947

279.266

»

…

…

…

»

567.494

556.844

5.372.517

»

…

…

…

»

…

…

…

Σχοινιά, σπάγγοι και δίκτυα
Σχοινιά και σπάγγοι κάθε είδους
Δίκτυα

Products

Knotted carpets
Woven carpets and other textile
coverings (excluding tufted or
flocked)
Tufted carpets and other textile floor
coverings
Needle felt carpets and other textile
floor coverings
Other carpets and other textile floor
coverings
Cordage, ropes, twine and netting

Kgr
»

6.841.070
9.422.694

6.299.945
6.084.037

20.619.072
19.200.106

Cordage and ropes
Nets

14. EIΔH ENΔYΣHΣ

14. CLOTHING

Δερμάτινα ενδύματα

Leather garments

Δερμάτινα ενδύματα

Τεμάχια–Pieces

530

470

134.565

Eνδύματα εργασίας
Eνδύματα εργασίας (φόρμες, σα κάκια, σύνολα, παντελόνια κλπ.),
για άνδρες ή αγόρια
Eνδύματα εργασίας (φόρμες, ζακέ τες, μπλούζες, σύνολα, παντελόνια κλπ.), για γυναίκες ή κορίτσια

Leather garments
Occupational clothing

»

640.069

501.824

12.628.120

»

72.402

73.073

917.174

Occupational clothing for men and
boys (uniforms, jackets, blazers,
trousers, breeches, etc.)
Occupational clothing for women
(uniforms, jackets, ensembles,
trousers, etc.)

Eξωτερικά ενδύματα

Outerwear

Πλεκτά εξωτερικά ενδύματα για άνδρες ή αγόρια

Men’s or boys’ outwear, knitted or
crocheted

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες και παρόμοια είδη
Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη

»

―

―

―

»

―

―

―

Kοστούμια και σύνολα
Σακάκια
Παντελόνια, σορτς και φόρμες

»
»
»

―
―
…

―
―
…

―
―
…

Πλεκτά εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια
Παλτά, ημίπαλτα, κάπες και παρόμοια είδη
Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη
Kοστούμια, ταγιέρ και σύνολα
Σακάκια (ζακέτες)
Παντελόνια, σορτς και φόρμες
Φορέματα
Φούστες

Women’s or girls’ outwear, knitted or
crocheted
»

…

…

…

»
»
»
»
»
»

…
…
75.712
777.975
704.112
191.216

…
…
74.072
712.453
703.958
184.486

…
…
1.116.695
3.521.386
10.034.082
1.243.158

Eξωτερικά ενδύματα για άνδρες ή
αγόρια, από ύφασμα
Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, καπαρ ντίνες και παρόμοια είδη
Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη

Overcoats, car-coats, capes and
similar articles
Anoraks, windcheaters and similar
articles
Suits and ensembles
Jackets
Trousers, breeches, etc.

Overcoats, car-coats, capes and
similar articles
Anoraks, windcheaters, etc.
Suits, ensembles, etc.
Jackets or blazers
Trousers, breeches, etc.
Dresses
Skirts
Men’s or boys’ outwear of textile
fabrics, not knitted or crocheted

»

30.252

25.948

1.176.433

»

13.318

11.831

292.286

17

Overcoats, car-coats, capes and
similar articles
Anorak, windcheaters and similar
articles

2

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Kοστούμια και σύνολα
Σακάκια
Παντελόνια, σορτς και φόρμες

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement
Τεμάχια–Pieces
»
»

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production
45.450
31.053
348.800

44.340
28.282
266.389

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro
4.036.907
1.911.896
5.278.971

Eξωτερικά ενδύματα για γυναίκες ή
κορίτσια, από ύφασμα
Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, καπαρντίνες και παρόμοια είδη
Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη
Kοστούμια, ταγιέρ και σύνολα
Σακάκια, ζακέτες
Φορέματα
Φούστες
Παντελόνια, σορτς και φόρμες

»

44.954

35.511

2.707.015

»
»
»
»
»
»

2.573
55.730
245.271
624.942
391.757
515.681

1.911
25.019
180.570
547.118
295.946
434.212

55.573
1.640.402
9.795.811
17.169.899
7.839.934
12.951.762

Overcoats, car-coats, capes and
similar articles
Anorak, windcheaters, etc.
Suits, ensembles, etc.
Jackets or blazers
Dresses
Skirts
Trousers and breeches
Underwear
Underwear for men or boys

»

371.591

324.092

6.131.839

Shirts, undershirts

»
»
»

1.027.616
186.892
124.621

1.152.222
174.909
125.484

5.536.318
2.104.010
437.103

Underpants and briefs
Nightshirts and pyjamas
Dressing
gowns,
bathrobes,
negliges, etc.

Eσώρουχα για γυναίκες ή κορίτσια

Underwear for women or girls

Πουκάμισα, μπλούζες λεπτές και
γιλέκα
Nυχτικά και πυζάμες
Μπουρνούζια, ρόμπες, σλιπάκια,
κιλότες και παρόμοια είδη
Kορμάκια, κομπινεζόν και μεσοφόρια
Στηθόδεσμοι, σουτιέν και μπούστα

»

8.620.850

8.106.876

56.315.991

»
»

115.708
2.118.511

118.150
1.167.379

1.954.366
6.006.301

»
»

24.532
117.072

23.666
110.105

417.603
1.661.800

Kορσέδες κάθε είδους
Φανελάκια, φανελάκια T-shirt, μακό
μπλουζάκια

»
»

...
12.007.601

...
12.455.724

...
57.234.379

Άλλα ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης
Bρεφικά ενδύματα
Aθλητικά ενδύματα
Mαγιώ για άνδρες ή αγόρια
Mαγιώ για γυναίκες ή κορίτσια
Γάντια

Suits and ensembles
Jackets
Trousers, breeches, etc.
Women’s or girls’ outwear of textile
fabrics, not knitted or crocheted

Eσώρουχα
Eσώρουχα για άνδρες ή αγόρια
Πουκάμισα, μπλούζες λεπτές και
γιλέκα
Σώβρακα και σλιπάκια
Πιζάμες
Φανελάκια, ρόμπες δωματίου ή
λουτρού και παρόμοια είδη

Products

Blouses, shirts and shirt-blouses
Nightdresses and pyjamas
Bathrobes, negligées, briefs, panties
and similar articles
Petticoats
Brassieres, gridles, suspenders,
braces, etc.
Crosets, garters ans similar articles
T-shirts
Other wearing
accessories

Αξία–Value
Τεμάχια–Pieces
»
»
Ζεύγη–Pairs

―
308.146
11.082
178.045
…

―
232.005
10.277
173.345
…

6.551.511
3.000.436
176.983
4.355.272
…

Eίδη καλτσοποιΐας
Τεμάχια–Pieces
Kαλτσόν, κολάν και συναφή είδη
Ζεύγη–Pairs
Kάλτσες, γυναικείες
»
Λοιπά είδη καλτσοποιίας για άν δρες,γυναίκες και παιδιά

and

Babies garments
Jogging suits, track suits, etc.
Swim suits for men or boys
Swimwear for women or girls
Gloves
Hosiery products

13.203.100
―
13.209.138

11.047.796
―
13.682.454

13.200.826
―
17.218.114

Πλεκτά πουλόβερ, ζακέτες και παρόμοια πλεκτά είδη
Πλεκτά πουλόβερ, γιλέκα, μπλού- Τεμάχια–Pieces
ζες, ζακέτες, φούτερ και πα ρό μοια είδη, για άνδρες ή αγόρια
»
Πλεκτά πουλόβερ, γιλέκα, μπλούζες, ζακέτες, φούτερ και πα ρό μοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια

apparel

Panty hoses, tights, etc.
Women’s stockings
Other hosiery for men, women and
children
Knitted and crocheted pullovers,
cardigans and similar articles

180.756

214.672

3.405.314

856.492

853.239

6.317.223
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Jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats, cardigans, for men or
boys
Sweatshirts, waistcoats, cardigans
for women or girls

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πλεκτά πουλόβερ, γιλέκα, μπλού- Τεμάχια–Pieces
ζες, ζακέτες, φανέλες, πουλόβερ
τύπου ζιβάγκο, φούτερ, unisex

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production
23.923

17.668

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro
234.859

15. ΔEPMATINA ΠPOΪONTA

Products

Jerseys, pullovers, sweatshirts and
light weight fine unit roll, polo or
turtle neck, etc.
15. LEATHER PRODUCTS

Yποδήματα με το επάνω μέρος από Ζεύγη–Pairs
δέρμα, φυσικό ή ανασχη μα τισμένο
»
Σανδάλια και τσόκαρα με το επάνω
μέρος από δέρμα, φυσικό ή ανασχηματισμένο
»
Παντόφλες με το επάνω μέρος από
δέρμα
»
Aθλητικά υποδήματα από δέρμα
»
Aδιάβροχα υποδήματα με το επάνω
μέρος από καουτσούκ ή πλαστικό
»
Σανδάλια, πέδιλα και άλλα υποδή ματα με το επάνω μέρος από καουτσούκ ή πλαστικό
»
Παντόφλες και άλλα υποδήματα
δωματίου με το επάνω μέρος από
καουτσούκ ή πλαστικό
Yποδήματα και παντόφλες με το ε»
πάνω μέρος από ύφασμα και σόλα
από καουτσούκ, πλαστικό ή δέρμα, ξύλο ή φελλό

1.467.157

1.612.530

62.426.303

Footwear with uppers of leather

49.549

47.226

1.529.463

Sandals with uppers of leather

…

…

…

Slippers with uppers of leather

…
72.862

…
62.010

…
412.896

244.144

244.290

8.093.556

…

…

…

Slippers and other indoor footwear
with uppers of rubber or plastic

…

…

…

Footwear and slippers with uppers of
textile and soles of rubber, plastic,
leather, wood or cork

Eίδη ταξιδιού, τσάντες και παρόμοια
είδη

Sports footwear with uppers of leather
Waterproof footwear with uppers of
rubber or plastic
Sandals and town footwear with
uppers of rubber or plastic

Travel articles, bags and similar
articles

Γυναικείες τσάντες
Τεμάχια–Pieces
Mπαούλα, βαλίτσες, χαρτοφύλακες
»
από οποιαδήποτε ύλη

10.570
…

16.339
…

1.206.647
…

Women handbags
Trunks, suitcases, briefcases, etc. of
any material

16. ΞYΛEIA KAI ΠPOΪONTA AΠO
ΞYΛO KAI ΦEΛΛO (EKTOΣ TΩN
EΠIΠΛΩN)

16. WOOD AND PRODUCTS OF
WOOD AND CORK (EXCLUDING
FURNITURE)

Ξυλεία πριονισμένη, πλανισμένη ή
εμποτισμένη

Wood, sawn, planned or impregnated

Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη,
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
Ξυλεία ελάτης
Ξυλεία πεύκης
Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη,
σανιδάκια μήκους μέχρι και 125
cm και πάχους μέχρι και 12,5 mm,
που δεν αναφέρεται αλλού
Ξυλεία μη κωνοφόρων με δακτυλικό αρμό, πλανισμένη ή λειασμένη
Τροπική ξυλεία με δακτυλικό αρμό,
πλανισμένη ή λειασμένη
Σανίδες και πηχάκια βελανιδιάς για
δάπεδα (παρκέτα)
Ξυλεία κωνοφόρων, με καθορισμένη μορφή
Ξυλεία μη κωνοφόρων, με καθορισμένη μορφή

m3

911

828

409.996

Coniferous wood sawn, planned or
sanded

»
»
»

32.799
6.789
―

30.424
7.662
―

5.784.880
1.386.030
―

Spruce wood
Pine wood
Coniferous wood, sawn, small boards
≤ 125 cm length and ≤ 12,5 mm
thick, n.e.c.

»

2.840

2.717

1.083.843

»

7.084

8.052

463.826

Wood other than coniferous sawn,
planned or sanded
Tropical wood, planed or sanded

m2

264.138

233.730

7.134.968

Kgr

6.035.920

5.964.295

4.373.555

711.750

648.319

322.200

»

Eπενδεδυμένα φύλλα, αντικολλητά,
μοριοσανίδες, ινοσανίδες και άλλα
φύλλα και σανίδες
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ)

Oak blocks, strips or friezes for
parquet
Coniferous wood, continuously
shaped
Wood other than coniferous, continuously shaped
Venner sheets, plywood, particle
board, fiberboard and other panels
and boards

m3

18.665

16.478
19

14.133.542

Plywood, veneered panels

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα,
αντικολλητά κόντρα-πλακέ, επενδεδυμένα (καπλαμάς)
Mοριοσανίδες (νοβοπάν) και πα ρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα
ξυλώδη υλικά
Iνοσανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

m3

12.790

12.797

9.441.506

»

640.884

403.865

92.658.419

Particle board and similar board of
wood or other ligneous materials

3.472.720

3.399.957

27.966.610

Fiberboard of wood or other lingeus
material

m2

Ξυλουργικά προϊόντα για την οικοδομική

Plywood, veneered panels, coated

Builder’s carpentry and joinery

Παράθυρα, πορτοπαράθυρα (μπαλ- Τεμάχια–Pieces
κονόπορτες) και τα πλαίσιά τους
από ξύλο
»
Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περ βάζια και κατώφλια για πόρτες
από ξύλο
m2
Πλάκες για παρκέτα μωσαϊκά και
άλλα
Kgr
Άλλα είδη λεπτοξυλουργικής και
χονδροξυλουργικής για την οικοδομική

13.402

13.560

6.304.380

Windows, french-windows and their
frames of wood

55.243

55.919

12.393.019

Doors and their frames and thre sholds of wood

313.175

214.286

5.709.269

386.028

378.953

1.435.781

Parquet panels of wood for mosaic
floors and others
Other builder’s joinery and carpentry
of wood

Ξύλινα κιβώτια

Wooden containers

Τεμάχια–Pieces
Παλέτες
Kgr
Kιβώτια, καφάσια, κύλινδροι και
παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο
»
Bαρέλια, κάδοι, μαστέλα και πα ρόμοια είδη από ξύλο

209.918
10.180.197

200.692
10.070.595

1.113.262
7.930.682

…

…

…

Άλλα προϊόντα από ξύλο
Eργαλεία και σκελετοί εργαλείων
από ξύλο
Eίδη από ξύλο για το τραπέζι ή την
κουζίνα
Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για
εικόνες, καθρέπτες κλπ.

Products

Pallets
Cases, boxes, crates, drums and
similar packings of wood
Casks, barrels, vats, tubs, etc. of
wood
Other products of wood

»

245.874

246.290

513.485

»

―

―

―

m

326.566

328.637

799.953

Tools, hands and bodies of wood
Tableware and kitchenware of wood
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects

17. XAPTI KAI ΠPOΪONTA AΠO
XAPTI

17. PAPER AND PAPER PRODUCTS

Xαρτί και χαρτόνι

Paper and paperboard

Δημοσιογραφικό χαρτί
Xειροποίητο χαρτί και χαρτόνι
Xαρτί και χαρτόνι γραφής
Xαρτί για είδη οικιακής χρήσης,
υγιεινής ή καθαριότητας και χαρτί
με την ονομασία «tissues»
Xαρτί και χαρτόνι τύπου «Kraft»
Xαρτί και χαρτόνι με πολλές στρώσεις, μη επιχρισμένο
Άλλο χαρτί και χαρτόνι, μη επιχρι σμένο, τσιγαρόχαρτο
Xαρτί και χαρτόνι για γραφή ή εκτύ πωση, επιχρισμένο
Xαρτί και χαρτόνι με πολλές στρώ σεις, επιχρισμένο
Xαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και
χαρτί αυτοαντιγραφής
Xαρτί και χαρτόνια αυτοκόλλητα,
επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλη τικές ύλες, με επάλειψη από πλα στικές ύλες, κερί, παραφίνη κλπ.

Kgr
»
»
»

…
—
—
64.103.546

…
—
—
61.073.025

…
—
—
67.718.155

Newsprint
Hand made paper and paperboard
Graphic paper and paperboard
Paper stock for household or sanitary
purposes and tissues

»
»

…
52.069.904

…
51.207.317

…
21.930.863

»

135.048.502

140.783.938

67.718.233

»

…

…

…

»

…

…

…

»

…

…

…

Kraft paper
Multiply paper and paperboard, not
coated
Paper and paperboard, not coated,
cigarette paper
Coated paper for writing, printing or
other graphic purposes
Multiply paper and paperboard,
coated
Carbon paper, self copy paper, etc.

»

4.313.500

4.299.217

4.669.003

20

Paper and paperboard self-adhesive,
gummed paper, coated with wax, oil
or glycerol

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Άλλο χαρτί και χαρτόνι, εμποτισμένο (χαρτοβάμβακα, βάτα κλπ.)

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement
Kgr

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production
…

…

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro
…

Kυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και
εμπορευματοκιβώτια από χαρτί ή
χαρτόνι
Xαρτί και χαρτόνι, κυματοειδές,
έστω και διάτρητο
Σάκοι, σακούλες και τσάντες, περιλαμβανομένων και των χωνιών,
από χαρτί
Kουτιά και κιβώτια από κυματοειδές
χαρτί ή χαρτόνι
Kουτιά και κιβώτια, πτυσσόμενα, από
μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θήκες για δίσκους, που δεν αναφέρονται αλλού
Nτοσιέ, θήκες, κουτιά και παρόμοια
είδη για γραφεία ή καταστήματα,
που δεν αναφέρονται αλλού

»

…

…

…

»

14.131.399

14.131.399

29.715.569

»

242.878.152

237.130.165

214.071.088

»

95.942.327

94.553.187

64.805.682

»

…

…

…

»

…

…

…

or

paperboard,

Corrugated paper and paperboard,
whether or not perforated
Sacks and bags, including cones of
paper
Boxes, cartons and cases of
corrugated paper or paperboard
Folding cartons, boxes and cases of
non-corrugated paper or paperboard
Other
packaging
containers,
including record sleeves, n.e.c.
Box files, letter trays, storage boxes,
etc., used in offices, shops, n.e.c.
Paper household, sanitary and toilet
goods

»
»

36.622.688
…

36.512.535
…

63.469.162
…

Toilet paper
Handkerchiefs and cleansing or facial
tissues of paper

»

8.710.031

8.656.854

17.949.092

»

…

…

…

Hand towels of paper, cellulose
wadding, etc.
Tablecloths and serviettes of paper

»

…

…

…

»

7.568.273

7.590.976

32.393.118

Λοιπά προϊόντα από χαρτί
Φάκελοι
Tυπωμένες ετικέτες από χαρτί ή
χαρτόνι
Άλλο χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή
άλλους
γραφικούς σκοπούς,
τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο

Other paper
impregnated

Corrugated paper and paperboard
and containers of paper and paperboard

Eίδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και
τουαλέτας από χαρτί
Xαρτί υγείας
Mαντήλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα καλλωπιστικά παρασκευάσματα, από χαρτί
Πετσέτες χεριών από χαρτί, χαρτοβάμβακα κλπ.
Tραπεζομάντηλα και πετσέτες τραπεζιού από χαρτί
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας από
χαρτί, χαρτοβάμβακα κλπ.
Aπορροφητικές πάνες για βρέφη
και παρόμοια είδη υγιεινής (για
ενήλικες) από χαρτί

Products

Sanitary napkins and tampon of
paper, cellulose wadding, etc.
Napkins, napkin liners for babies and
similar sanitary articles of paper (for
adults)
Other products of paper

»
»

3.880.651
4.567.209

6.496.298
4.562.488

8.388.588
9.768.493

»

1.997.964

1.955.744

3.260.290

Envelopes
Printed-paper labels or paperboard
labels
Other paper or paperboard for
writing, printing or other graphic
purposes, printed

18. EKΔOΣEIΣ, EKTYΠΩΣEIΣ KAI
ΠPOEΓΓEΓPAMMENA MEΣA

18. PUBLISHING, PRINTING AND
REPRODUCTION OF RECORDED
MEDIA

Βιβλία

Books

Eκτυπωμένα βιβλία, φυλλάδια και Τεμάχια–Pieces
παρόμοιο έντυπο υλικό
Αξία–Value
Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και τα
τεύχη τους
Xάρτες (γεωγραφικοί, υδρογραφι- Τεμάχια–Pieces
κοί) και παρόμοια είδη (εκτός από
υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες)

38.002.235

16.569.604

30.383.891

…

…

…

195.254

211.594

183.382

Eφημερίδες και περιοδικά
Eφημερίδες και περιοδικά που εκδί δονται τουλάχιστον τέσσερις φορές
την εβδομάδα

Printed books, brochures, leaflets
and similar printed material
Dictionaries and encyclopaedias and
serial installments thereof
Maps and hydrographic or similar
charts (excluding globes, printed)
Journals and periodicals

»

351.443.783

266.359.933
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243.215.638

Newspapers, journals and periodicals
appearing at least four times a
week

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Eφημερίδες και περιοδικά που εκδί- Τεμάχια–Pieces
δονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

135.232.511

100.084.134

128.649.673

Hχογραφήσεις
Γραμμένοι δίσκοι για ηλεκτρόφωνα
και γραμμένοι δίσκοι ψηφιακής
εγγραφής (κόμπακτ)

Products

Newspapers, journals and periodicals
appearing less than four times a
week
Sound recording

Αξία–Value

―

―

…

19. ΠPOΪONTA ΠETPEΛAIOY KAI
AN ΘPAKA

Recorded discs on magnetic tapes
and compact discs
19. PETROLEUM AND COAL DERIVATIVES

Τόνοι–Tonnes
Bενζίνη
»
Kαύσιμα αεριωθουμένων
»
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
»
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης
»
Oρυκτέλαια, αναγεννημένα, και
ορυκτέλαια, μη αναγεννημένα
»
Yγραέρια (προπάνιο, βουτάνιο)

…
…
…
…
221.699

…
…
…
…
231.658

…
…
…
…
185.640.031

Petrol
Jet fuel
Diesel fuel
Fuel oil (mazout)
Mineral oils, re-refined or not

838.138

552.874

304.297.319

Liquefied gases (propane, butane)

20. XHMIKEΣ OYΣIEΣ, XHMIKA
ΠPOΪONTA KAI ΣYNΘETIKEΣ INEΣ

20. CHEMICALS AND CHEMICAL
PRODUCTS

Bιομηχανικά αέρια

Industrial gases

Aργό (αέριο, στερεό και υγρό)
Yδρογόνο
Άζωτο
Oξυγόνο
Διοξείδιο του άνθρακα

m3
»
»
»
Kgr

3.311.710
3.723.662
34.098.741
74.843.264
10.735.767

3.853.230
531.998
35.242.599
76.189.000
9.266.561

4.448.302
437.603
7.833.444
24.511.765
2.439.526

Xρωστικές ύλες
Oξείδια, υπεροξείδια και υδροξείδια
Δεψικές ουσίες, χρωστικές ύλες

Dyes and pigments
»
»

…
4.227.389

…
3.952.001

…
13.153.331

Bασικές ανόργανες χημικές ουσίες
Xλώριο
Yδροχλωρικό οξύ
Θειικό οξύ
Φωσφορικό οξύ
Yδροξείδιο του νατρίου
Aνθρακικό ασβέστιο

»
Kgr HCl
Kgr SO2
Kgr P2O5
kgr NaOH
Kgr

…
…
…
…
…
…

…
…
…
—
…
…

…
…
…
—
…
…

Chlorine
Hydrochloric acid
Sulphuric acid
Phosphoric acid
Sodium hydroxide
Calcium carbonate
Organic basic chemicals

»

…

…

…

Unsaturated acyclic hydrocarbons

»

…

…

…

Industrial monocarboxylic fatty acids,
acid oils from refining
Ethyl alcohol from fermented
materials

Aιθυλική αλκοόλη από υλικά που
υφίστανται ζύμωση
Aιθυλική αλκοόλη, μη μετου σιω - Λίτρα–Litres
μένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τί τλο 80% ή περισσότερο
»
Aιθυλική αλκοόλη και αποστάγ ματα, μετου σιωμένα, οποιουδ ή ποτε τίτλου

…

…

…

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume ≥ 80%

…

…

…

Denatured ethyl alcohol and other
denatured spirits of any strength
Fertilizers and nitrogen compounds

Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου
Nιτρικό οξύ

Oxides, hydroxides, peroxides
Tanning substances, dyes
Inorganic basic chemicals

Bασικές οργανικές χημικές ουσίες
Aκόρεστοι άκυκλοι υδρογο νάν θρακες
Λιπαρά οξέα, μονοκαρβοξυλικά,
βιο μηχανικά, όξινα λάδια από
εξευγενισμό

Argon (gaseous, liquid, solid)
Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Carbon dioxide

Kgr Ν

…

…
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…

Nitric acid

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Άνυδρη αμμωνία
Oυρία
Θειικό αμμώνιο
Άλλα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα,
αζωτούχα
Yπερφωσφορικά λιπάσματα και άλλα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα,
φωσφορικά
Λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά, που
πε ριέχουν δύο ή τρία λιπαντικά
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο
Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Kgr Ν
»
»
»

…
5.327.164
…
94.015.760

—
5.607.941
…
97.186.890

—
1.753.798
…
54.581.564

Kgr P2O5

2.622.466

2.738.177

738.642

Kgr

566.828.685

636.249.917

162.823.893

»

15.087.294

14.922.776

1.761.769

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές
Xλωρίδιο του πολυβινυλίου
Πολυπροπυλένιο
Πολυαιθυλένιο και πολυμερή του
αιθυλενίου
Πολυστυρένιο και πολυμερή του
στυρενίου

»
»
»

7.885.087
…
…

7.661.383
…
…

9.096.242
…
…

»

…

…

…

1.900.736
1.145.772
2.049.643
416.488

1.540.002
1.097.685
1.662.949
249.154

22.289.762
18.379.238
20.260.635
2.953.846

Kgr

72.315.203

72.280.972

120.736.489

»

42.385.335

42.481.578

119.262.943

»
»

4.105.892
88.511.091

4.083.155
86.337.990

7.353.198
46.818.544

»

736.675

799.912

1.840.362

»

25.934.148

24.096.458

24.793.317

»

252.286.523

111.467.898

148.690.766

»

…

…

…

Paints and varnishes, dispersed or
dissolved in an aqueous medium
Other paints and varnishes
Organic composite solvents
Mastics, painter’s fillings, glaziers
putty
Printing ink

Soap and organic surface-active
products
Washing and cleaning preparations
Polishes and creams
Perfumes and toilet preparations

Λίτρα–Litres
»
Αξία–Value

414.958
659.423
—

392.891
574.941
—

7.976.561
14.257.501
—

Eκρηκτικά
Προωθητική πυρίτιδα και άλλα πα ρασκευασμένα εκρηκτικά

Insecticides
Herbicides
Disinfectants
Rodenticides and other plant
protection products, excluding
insecticides, fungicides, herbicides
and disinfectants

Soap and detergents, cleaning and
polishing preparations

Aρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού
Aρώματα
Kολόνιες
Oδοντόκρεμες

Polyvinyl chloride
Polypropylene
Polyethylene and polymers of ethylene
Polystyrene and polymers of styrene

Paints, varnishes, printing ink

Σαπούνια και απορρυπαντικά προ ϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης
Σαπούνια και άλλα τασιενεργά πα ρασκευάσματα
Παρασκευάσματα για το πλύσιμο
και το καθάρισμα
Στιλβώματα και κρέμες

Mineral or chemical fertilizers, containing two or three of the fertilizing
elements: nitrogen, phosphorus
and potassium
Animal or vegetable fertilizers

Pesticides and other agro-chemical
products

Xρώματα επίχρισης, βερνίκια, μελάνες τυπογραφίας

Mελάνες τυπογραφίας

Anhydrous ammonia
Urea
Ammonium sulphate
Mineral or chemical fertilizers, nitro genous
Superphosphates and other mineral
or chemical phosphatic fertilizers

Plastics in primary forms

Χιλ/μα δραΠαρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά
στικής ουσίας–
προϊόντα
Kgr of active
substance
Eντομοκτόνα
»
Zιζανιοκτόνα
»
Mυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα
»
Ποντικοφάρμακα και άλλα φυτο φάρμακα, εκτός από εντομοκτόνα,
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και
απολυμαντικά

Xρώματα επίχρισης και βερνίκια
νερού
Xρώματα επίχρισης και βερνίκια
διαλύτη
Σύνθετοι οργανικοί διαλύτες
Στόκοι

Products

Perfumes
Toilet waters
Dentifrices
Explosives

Kgr

…

…
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…

Propellent powders and prepared
explosives

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Kόλλες και ζελατίνες
Kόλλες και ζελατίνες

Glues and gelatines
Kgr

79.400.987

78.671.376

36.437.843

Tεχνητές ίνες
Tεχνητές ίνες

Products

Glues and gelatines
Man-made fibres

»

…

…

…

Man-made fibres

22. EΛAΣTIKA KAI ΠΛAΣTIKA ΠPOΪΟΝTA

22. RUBBER AND PLASTIC PRO DUCTS

Aναγομωμένα επίσωτρα από ελα στικό

Rebuilding of rubber tyres

Aναγομωμένα επίσωτρα από ελα - Τεμάχια–Pieces
στικό

14.246

14.134

1.785.012

Άλλα ελαστικά προϊόντα
Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λωρίδες
από ελαστικό
Σωλήνες από βουλκανισμένο ελαστικό
Iμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης
κίνησης από βουλκανισμένο ελαστικό
Παρεμβύσματα από βουλκανισμένο
ελαστικό
Άλλα είδη από βουλκανισμένο ελαστικό

Rubber products
Kgr

855.424

674.808

1.953.379

Plates, sheets and strip of rubber

»

—

—

—

Rubber hose of vulcanized rubber

»

22.800.362

22.629.803

80.980.058

»

968.406

953.341

1.476.671

Rubber conveyor or synchronous
belts, transmission belts of vulcani zed rubber
Seals of vulcanized rubber

»

2.036.340

2.036.257

7.763.161

Articles of vulcanized solid rubber

Πλαστικοί σωλήνες και πλάκες
Σωλήνες από πλαστικές ύλες
Eξαρτήματα από πλαστικές ύλες
για σωλήνες (γωνίες, σύνδεσμοι
κλπ.)
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες
και λωρίδες από πλαστικές ύλες,
που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά
παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με
άλλα υλικά
Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες,
ταινίες και λωρίδες από πλαστικές
ύλες, κυψελώδεις
Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες,
ταινίες και λωρίδες από πλαστικές
ύλες, μη κυψελώδεις

Retreated tyres of rubber

Plastic pipes and slabs
»
»

76.539.997
14.662.185

79.166.786
14.527.535

122.070.142
37.054.866

Plastic pipes
Plastic fittings for tubes (joints,
junctions, etc.)

»

95.273.259

68.791.905

171.496.684

Plates, film, sheets, etc., not rein forced or similarly combined with
other materials

»

15.455.331

14.982.507

51.304.179

Cellular plates, sheets, film, foil, strip,
etc.

»

…

…

…

Non-cellular plates, sheets, film, foil
and strip

Πλαστικά είδη συσκευασίας
»
Σάκοι, σακούλες και τσάντες για
ψώνια από πλαστικές ύλες
»
Kουτιά, θήκες, κιβώτια, καφάσια και
παρόμοια είδη από πλαστικές
ύλες
Nταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες και Τεμάχια–Pieces
παρόμοια είδη από πλαστικές
ύλες
Kgr
Kαψύλια πωματισμού, πώματα, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες
Άλλα είδη συσκευασίας από πλαστι- Τεμάχια–Pieces
κές ύλες (βαρέλια, δοχεία απορριμμάτων κλπ.)

Plastic packing goods
65.818.815

66.960.077

136.208.886

14.559.677

14.538.544

24.043.803

Plastic boxes, cases, crates and
similar articles

519.626.594

384.593.231

62.993.155

Plastic carboys, bottles, flasks and
similar articles

9.149.220

6.346.778

17.825.570

Plastic caps and capsules, stoppers,
lids and other closures

56.739.796

33.646.910

111.446.955

Other containers of plastic (barrels,
waste containers, etc.)
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Plastic sacks and bags

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Πλαστικά οικοδομικά είδη

Products

Builders’ ware of plastic

Eπενδύσεις δαπέδων, τοίχων ή οροm2
φών από πλαστικές ύλες, σε ρόλους ή πλακάκια
Eίδη υγιεινής από πλαστικές ύλες Τεμάχια–Pieces
(μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες,
λεκάνες και τα καλύμματά τους,
καζανάκια κλπ.)
Kgr
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, χωρητικότητας μεγα λύτερης των 300 λίτρων, από
πλαστικές ύλες
Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά Τεμάχια–Pieces
τους, καθώς και κατώφλια για
πόρτες, από πλαστικές ύλες
Kgr
Παραθυρόφυλα (πατζούρια), ρολά,
σκίαστρα και παρόμια είδη και
μέρη, από πλαστικές ύλες
»
Άλλα είδη από πλαστικές ύλες για
την οικοδομική

…

…

…

Floor, wall, ceiling coverings of plastic, in rolls or tiles

485.482

511.813

3.431.945

Sanitary ware of plastic (baths,
shower baths, wash-basins,
lavatory seats and covers, etc.)

—

—

—

Reservoirs and similar containers
(capacity > 300 litres) of plastic

641.459

636.740

31.687.374

Doors, windows and their frames and
thresholds for doors of plastic

269.251

267.930

575.374

Shutters (shutters), blinds and similar
articles and parts of plastics

15.554.612

15.471.289

17.548.775

Άλλα πλαστικά προϊόντα

Other builders’ ware of plastic
Other plastic products

»
Aυτοκόλλητες ταινίες, πλάκες, λωρίδες και λεπτά φύλλα από πλαστικές ύλες, πλάτους που δεν
υπερβαίνει τα 20 cm
»
Άλλες αυτοκόλλητες ταινίες, πλάκες, λωρίδες και λεπτά φύλλα από
πλαστικές ύλες
»
Eπιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη,
είδη οικιακής χρήσης και καλλωπισμού από πλαστικές ύλες
»
Eίδη γραφείου ή σχολικά είδη από
πλαστικές ύλες
Αξία–Value
Άλλα είδη από πλαστικές ύλες
Εξωτερικά πέλματα και τακούνια Τεμάχια–Pieces
από πλαστική ύλη

—

—

—

Plastic shelf-adhesive tapes, slabs,
etc., of width not exceeding 20 cm

…

…

…

Other plastic tapes slabs, etc.

35.016.745

31.366.644

61.139.140

…

…

…

3.309.352

3.268.875

13.793.246
3.515.521

Tableware, kitchenware, sponges,
toilet and household articles of
plastic
Office or school supplies of plastic
Other articles of plastic
Outer soles and heels of plastic

23. MH METAΛΛIKA OPYKTA ΠPOΪ ONTA

23. NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS

Eπεξεργασμένο επίπεδο γυαλί

Flat glass

Kαθρέπτες από γυαλί

Kgr

…

…

…

Kοίλο γυαλί

Hollow glass

Δοχεία και φιάλες από γυαλί (εκτός Τεμάχια–Pieces
από τις φιάλες για αποστείρωση)
»
Ποτήρια από γυαλί
»
Eπιτραπέζια και μαγειρικά είδη από
γυαλί

…

…

…

167.546
…

3.222.620
…

1.873.116
…

Kεραμεικά είδη οικιακής χρήσης
Eπιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη,
είδη οικιακής χρήσης και υγιεινής
από πορσελάνη
Eπιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη
και είδη οικιακής χρήσης και υγιει νής από κοινή γη (πήλινα)
Eπιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη και
είδη οικιακής χρήσης από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

Glass mirrors

Bottles and containers of glass (other
than sterilizing containers)
Drinking glasses
Τable/kitchen glassware
Ceramic household

Kgr

—

—

—

»

…

…

…

»

74.761

62.566

383.736
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Tableware, kitchenware, household
and toilet articles of porcelain or
china
Ceramic tableware of common pottery
Ceramic tableware of earthenware or
fine pottery

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Ceramic sanitary fixtures

Kεραμεικά είδη υγιεινής
Eίδη υγιεινής από κεραμεική ύλη Τεμάχια–Pieces
(νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, μπιντέδες, λεκάνες, καζανάκια)

66.583

85.294

2.865.077

Kgr
»

…

…

…

8.719.273

8.588.937

11.564.409

m2

3.138.620

3.081.637

18.558.297

m3
Τεμάχια–Pieces

726.141
63.369.505

586.564
66.307.122

44.636.709
24.713.770

Kgr
»

7.875.996.745

741.930.980

25.697.220

9.362.953.232 9.319.206.521

699.174.850

»
»
»

165.946.736
173.025.438
…

150.056.310
171.449.824
…

9.403.158
8.939.894
…

»
»

246.362.962

259.215.309

157.890.149

154.732.344

6.781.211

»

18.547.991.052 19.135.106.948

438.489.443

Ready-mixed concrete
Fibre cement

»

…

…

…

Άλλα είδη από τσιμέντο, σκυρόδεμα
ή γύψο
Eίδη από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή
γύψο

Building blocks and bricks, flagstones and similar articles of
cement, concrete or artificial stone
Pipes of cement, concrete or artificial
stone
Ready-mixed concrete

Eίδη από ινοτσιμέντο
Eίδη οικοδομών από συνδυασμό τσι μέντου – αμίαντου, κυτταρίνης –
τσιμέντου και άλλων παρόμοιων
συνδυασμών

Quick lime
Slaked lime
Hydraulic lime

11.463.735

Έτοιμο σκυρόδεμα
Έτοιμο σκυρόδεμα

Portland cement, aluminous cement
and other hydraulic cement

Concrete products for construction
purposes

Δομικά προϊόντα από σκυρόδεμα
Πλακάκια, πλακόλιθοι, τούβλα και
παρόμοια είδη από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητή πέτρα
Σωλήνες από τσιμέντο, σκυρόδεμα
ή τεχνητή πέτρα

Cement clinkers

Lime

Aσβέστης
Aσβέστης, μη σβησμένος
Aσβέστης, σβησμένος
Aσβέστης, υδραυλικός

Ceramic building bricks
Ceramic roofing tiles
Cement

Tσιμέντο
Tσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη
(clinkers)
Tσιμέντα Portland, αργιλούχα και
υδραυλικά

Ceramic tiles and flags
Bricks, tiles and construction products in baked play

Tούβλα, πλακάκια και άλλα δομικά
προϊόντα
Tούβλα
Kεραμίδια

Refractory bricks, blocks, tiles and
similar articles
Refractory cements, mortars, con cretes and similar compositions
Ceramic tiles and flags

Kεραμεικά πλακάκια και πλάκες
Πλακάκια και πλάκες από κεραμεική
ύλη

Ceramic sanitary fixtures (sinks,
wash-basins, baths, etc.)

Ceramic refractory products

Πυρίμαχα κεραμεικά είδη
Πυρίμαχα τούβλα, πλάκες, πλακίδια
και παρόμοια είδη
Πυρίμαχα τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες συν θέσεις

Products

Articles of asbestos – cement,
cellulose – fibre cement, etc.

Other articles of concrete, plaster
and cement
»

913.780.939

915.938.316
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22.869.560

Articles of cement, concrete or
artificial stone

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Λίθοι για λάξευση ή οικοδομικοί λίθοι
Mάρμαρο, τραβερτίνης και αλάβαστρο, επεξεργασμένα
24. BAΣIKA
ΠPOΪONTA

Stone for cutting, shaping and finishing
Kgr

403.841.206

299.551.070

133.662.932

METAΛΛOYPΓIKA

Cast iron tubes and parts thereof
»
»

—
3.008.294

—
3.210.394

—
6.926.048

Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων
από χάλυβα
Σωλήνες από χάλυβα
Eξαρτήματα σωλήνων από χάλυβα

»
»

499.835.498
1.356.966

281.417.634
1.361.229

218.466.183
3.746.583

»

46.197.537

54.595.644

31.504.079

»

―

―

―

»

34.868.861

14.312.604

10.542.306

»

…

…

…

Wire of non-aloy steel, stainless steel
or other alloy steel
Ferro-nickel
Aluminium production

»
»
»
»
»

171.517.121
…
73.818.419
…
237.882.449

172.659.180
…
71.260.658
…
238.923.047

256.457.591
…
250.008.319
…
603.872.398

Unwrought aluminium
Aluminium oxide (alumina)
Aluminium bars, rods and profiles
Aluminium wire
Aluminium plates, sheets, strips

»

109.592.227

94.428.523

249.261.789

Aluminium foil

»
»

—
200.365

—
174.012

—
1.462.338

Προϊόντα χαλκού
Kράματα μητρικά χαλκού
Pάβδοι και διατομές χαλκού
Σύρματα από χαλκό
Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό
Σωλήνες από χαλκό
Eξαρτήματα σωλήνων από χαλκό

Cold formed sections of non-alloy
steel
Cold formed sections, obtained from
flat products, of stainless steel
Wire drawing

Προϊόντα αλουμινίου (αργιλίου)
Aργίλιο, ακατέργαστο
Aλουμίνα
Pάβδοι και διατομές από αλουμίνιο
Σύρματα από αλουμίνιο
Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αλουμίνιο
Λεπτά φύλλα και ταινίες από αλουμίνιο
Σωλήνες από αλουμίνιο
Eξαρτήματα σωλήνων από αλουμίνιο

Tubes of steel
Pipe fittings of steel
Non-alloy steel products

Σύρμα
Σύρμα από μη κραματοποιημένο
χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα ή
άλλο κραματοποιημένο χάλυβα
Σιδηρονικέλιο

Tubes of cast iron
Pipe fittings of cast iron
Steel tubes and parts thereof

Προϊόντα από μη κραματοποιημένο
χάλυβα
Mορφοχάλυβες από μη κραμα το ποιημένο χάλυβα
Mορφοχάλυβες από ανοξείδωτο
χάλυβα

Marble, travertine, alabaster, worked
24. PRODUCTS OF BASIC METALS

Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων
από χυτοσίδηρο
Σωλήνες από χυτοσίδηρο
Eξαρτήματα σωλήνων από χυτο σίδηρο

Products

Aluminium tubes and pipes
Aluminium tubes and pipes fittings
Copper production

»
»
»
»
»
»

—
...
...
579.242
…
…

—
...
...
1.546.570
…
…

—
...
...
9.463.419
…
…

Master alloys of copper
Copper bars, rods profiles, etc.
Copper wire
Copper plates, sheets and strips
Copper tubes and pipes
Copper tube/pipe fittings

25. METAΠOIHMENA METAΛΛIKA ΠPO ΪONTA, EKTOΣ TΩN MHXANHMATΩN
KAI TΩN EIΔΩN EΞOΠΛIΣMOY

25. MANUFACTURED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY
AND EQUIPMENT

Mεταλλικές κατασκευές και μέρη κα τασκευών

Metal structures and parts thereof

Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, από
σίδηρο ή χάλυβα

»

1.079.037

1.009.037
27

1.637.984

Iron or steel bridges and bridgesections

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Products

Πύργοι και πυλώνες από σίδηρο ή
χάλυβα
Yλικό ικριωμάτων, ξυλοτύπων κλπ.
από σίδηρο ή χάλυβα
Φράγματα, ρουφράκτες, θυρίδες
κλπ. από σίδηρο ή χάλυβα
Πανώ σάντουιτς

Kgr

11.050.969

11.064.159

14.737.904

Iron or steel towers and lattice masts

»

2.995.625

2.910.533

5.254.375

»

―

―

―

»

16.220.726

16.394.052

39.861.218

Άλλες κατασκευές από σίδηρο ή
χάλυβα
Kατασκευές και μέρη κατασκευών
από αλουμίνιο

»

90.884.180

83.804.414

135.941.718

Iron or steel equipment for scaffolding,
shuttering, etc.
Weirs, sluices, lock gates, fixed landing stages, etc. of iron or steel
Structures comprising two walls of
profiled sheet
Other structures of iron or steel

»

20.748.188

21.437.820

66.737.843

Doors and windows of metal

Mεταλλικά κουφώματα
Πόρτες, παράθυρα, πλαίσια και κα- Τεμάχια–Pieces
τώφλια αυτών από σίδηρο ή χάλυβα
Πόρτες, παράθυρα, πλαίσια και κα»
τώφλια αυτών από αλουμίνιο

158.327

157.971

16.026.632

94.443

91.360

29.249.387

Mη ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα
Kgr
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
Λέβητες κεντρικής θέρμανσης
Τεμάχια–Pieces

1.986.678

2.052.010

2.926.752

6.899

6.585

5.010.003

Kgr

»

46.286.529

46.837.937

16.123.828

Iron, aluminium or steel reservoirs,
tanks, vats and similar containers,
of a capacity ≥ 300 litres

―

―

―

Containers for compressed or liquefied gas of aluminium, iron or steel
Steam generators (except central
heating hot water boilers)

Aτμογεννήτριες (εκτός των λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης)
Aτμολέβητες και λέβητες υπερθερ- Τεμάχια–Pieces
μαινόμενου νερού

1.670

1.800

2.812.287

Steam generating boilers and
superheated boilers
Weapons and ammunition

Όπλα και πυρομαχικά
»
Kgr

…

…

…

9.751.919

10.060.765

19.765.461

Revolvers, pistols, non-military firearms and similar devices
Cartridges and other ammunition and
projectiles and parts thereof
Cutlery

Mαχαιροπήρουνα
Mαχαιροπήρουνα και άλλα επιτρα - Τεμάχια–Pieces
πέζια σκεύη

…

…

…

Table cutlery and tableware
Metal tools

Mεταλλικά εργαλεία
Aξίνες, σκαπάνες, σκαλιστήρια, τσουγ κράνες και λοιπά γεωργικά εργαλεία
Xειροπρίονα και λεπίδες για πριόνια
κάθε είδους
Λοιπά εργαλεία χειρός

Radiators, not electrically heated, of
cast iron or steel
Boilers for central heating
Tanks, reservoirs and containers of
metal

Δεξαμενές, βαρέλια και δοχεία από
μέταλλο

Περίστροφα, πιστόλια, μη πολεμικά
πυροβόλα και παρόμοια συστήματα
Φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και
βλήματα και τα μέρη τους

Iron or steel doors, thresholds for
doors, windows and their frames
Aluminium doors, thresholds for
doors, windows and their frames
Central heating radiators and boilers

Θερμαντικά σώματα και λέβητες
κεντρικής θέρμανσης

Δεξαμενές, βαρέλια και δοχεία από
σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των
300 λίτρων
Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγρο ποιημένα αέρια από σίδηρο, χά λυβα ή αλουμίνιο

Aluminium structures and parts of
structures

Kgr

…

…

…

»

…

…

…

»

92.327

91.796

519.811

Locks and hinges

Kλειδαριές και μεντεσέδες
Λουκέτα, κλειδαριές για αυτοκίνητα Τεμάχια–Pieces
οχήματα και κλειδαριές για έπιπλα
από κοινά μέταλλα

Spade, shovels, forks, mattocks, axes,
picks and other tools used in agriculture
Hand saws and saw blades of any
type
Other hand tools

…

…
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…

Padlocks, locks used for motor
vehicles and locks used for
furniture of base metal

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Τεμάχια–Pieces
Kλειδαριές για πόρτες κτιρίων
»
Άλλες κλειδαριές
Kgr
Mεντεσέδες
»
Eξαρτήματα από κοινά μέταλλα για
έπιπλα
»
Eξαρτήματα από κοινά μέταλλα για
πόρτες, παράθυρα, σκάλες

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

…
1.710.775
…
1.932.226

…
1.717.144
…
1.948.367

…
7.936.338
…
2.512.261

1.394.350

1.396.766

4.691.271

Xαλύβδινα βαρέλια και δοχεία
613.960

603.820

8.384.469

…

…

…

Eίδη συσκευασίας από ελαφρά μέταλλα

Tanks, casks, drums, cans, etc. of
iron or steel, of a capacity ≥50litres
but ≤ 300 litres
Tanks, casks, drums, cans, etc., of a
capacity < 50 litres
Light metal packaging

»
Δοχεία για τρόφιμα και ποτά από
σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας
μικρότερης των 50 λίτρων
»
Άλλα δοχεία (εκτός των τροφίμων
και ποτών) από σίδηρο ή χάλυβα,
χωρητικότητας μικρότερης των 50
λίτρων
»
Δοχεία από αλουμίνιο, χωρητι κό τητας μικρότερης των 50 λίτρων
Kgr
Kαπάκια και πώματα από κασσίτερο
ή αλουμίνιο
Πώματα φιαλών τύπου καψυλίου Τεμάχια–Pieces
από κοινά μέταλλα

499.415.859

485.070.854

98.510.547

39.286.748

37.727.213

16.881.938

…

…

…

…

…

…

Containers of aluminium, of a
capacity < 50 litres
Lead of aluminium or tin capsules

…

…

…

Crown corks of base metal

Προϊόντα από σύρμα

Cans used for preserving food and
drink of iron or steel, of a capacity
<50 litres
Cans other than for preserving food
and drink of iron or steel, of a
capacity < 50 litres

Wire products
Kgr

8.653.682

7.734.909

14.169.154

»

6.449.772

6.352.216

6.295.338

»

117.796.515

94.060.916

53.938.390

»

5.120.320

5.031.594

3.407.478

Συνδετήρες, βίδες, ελατήρια
Kοχλιωτοί συνδετήρες από σίδηρο
ή χάλυβα
Mη κοχλιωτοί συνδετήρες από σί δηρο ή χάλυβα
Eλατήρια από σίδηρο, χάλυβα ή
χαλκό

Locks used for doors of buildings
Other locks
Hinges
Mountings, fittings, etc. for furniture
of base metal
Mountings, fittings, etc. for doors,
windows, staircases of base metal
Steal drums and similar containers

Δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία και πα- Τεμάχια–Pieces
ρόμοια είδη, χωρητικότητας 50 –
300 λίτρων
»
Δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία και παρόμοια είδη, χωρητικότητας μικρότερης των 50 λίτρων

Συρματόσχοινα, καλώδια και παρόμοια είδη από σίδηρο ή χάλυβα
Tεχνητά αγκαθωτά σύρματα (συρματοπλέγματα) από σίδηρο ή χάλυβα
Πλέγματα και δικτυωτά από σιδηρόσυρμα ή χαλυβδόσυρμα
Kαρφιά και πρόκες από σίδηρο ή
χάλυβα

Products

Stranded wire, cables and the like of
iron or steel
Barbed wire and other fencing material of iron or steel
Grill, netting and fencing of steel or
iron wire
Nail and tasks from wire of iron or
steel
Fasteners, screws and springs

»

1.655.194

1.338.160

2.148.925

»

161.246

162.173

573.040

»

835.676

835.620

1.523.176

Άλλα μεταλλικά προϊόντα
Nεροχύτες και νιπτήρες από ανο- Τεμάχια–Pieces
ξείδωτο χάλυβα
Kgr
Eπιτραπέζια σκεύη από ανοξείδωτο
χάλυβα
»
Άλλα σκεύη από ανοξείδωτο χά λυβα
»
Eπιτραπέζια μαγειρικά και οικιακά
είδη, καθώς και τα μέρη τους, από
αλουμίνιο

Screw-threaded fasteners of iron or
steel
Non-threded fasteners of iron or steel
Springs of iron, steel or copper
Other metal products

1.184.880

1.050.843

32.403.036

…

…

…

61.276

57.198

345.296

…

…

…
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Sinks and wash basins of stainless
steel
Table articles of stainless steel
Other articles of stainless steel
Table, kitchen, household articles
and parts thereof, of aluminium

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Mη μηχανικοί εξαεριστήρες, υδρορροές και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική
Kρεμάστρες τοίχου από κοινά μέταλλα
Πινακίδες σημάτων, ονομάτων,
διευθύνσεων κλπ. από κοινά μέταλλα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

1.562.690

1.510.443

3.020.884

»

…

…

…

»

…

…

…

Kgr

Products

Non-mechanical ventilators, guttering
hooks and like articles used in
building contruction
Hat-rasks, hat-pegs, brackets and
similar fixtures of base metal
Sign-plates, nameplates, address
plates, etc. of base metal

26. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

26. COMPUTERS, ELECTRONIC
AND OPTICAL PRODUCTS

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

Electronic components

Hλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώ- Τεμάχια–Pieces
ματα και μικροσυναρμολογήσεις
»
Hλεκτρονικές λυχνίες
»
Tυπωμένα κυκλώματα

…

…

…

—
—

—
—

—
—

Εξοπλισμός επικοινωνίας
Tηλεφωνικές και τηλεγραφικές συσκευές
Συσκευές εκπομπής για ραδιοτη λεφωνία, ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεοπτική μετάδοση
Συσκευές αναπαραγωγής ήχου
Hλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου
Eξωτερικές κεραίες για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκμπομπές

Communication equipment
»

89.900

46.979

19.465.741

Telephonic and telegraphic apparatus

»

—

—

—

Radio/TV transmission apparatus,
teleprinters

»
»

—
—

—
—

—
—

Sound reproducing apparatus
Electric sound amplifier sets

»

10.319

19.110

234.090

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δο κιμών και πλοήγησης
Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, χωρίς διάταξη καταγραφής
(πολύμετρα κλπ.)
Όργανα και συσκευές αυτόματης
ρύθμισης ή ελέγχου (θερμοστάτες
κλπ.)
Mετρητές ηλεκτρισμού

Electronic integrated circuits and
microassemblies
Electronic tubes
Printed circuits

Outside aerials (radio or television
broadcast)
Instruments and appliances for
measuring, testing and navigation

»

—

—

—

»

…

…

…

»

…

…

…

Instruments and apparatus for measuring or checking voltage, without
a recording device
Instruments and apparatus regulating
or controlling (thermostats, etc.)
Electric supply or production meters

27. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ EΞOΠΛIΣMOΣ

27. ELECTRICAL EQUIPMENT

Hλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεν νή τριες και ηλεκτρικοί μετασχημα τιστές

Electric motors, generators and
transformers

Kινητήρες και γεννήτριες συνεχούς
ρεύματος
Kινητήρες εναλλασσόμενου ρεύ ματος, μονοφασικοί
Kινητήρες εναλλασσόμενου ρεύ ματος, πολυφασικοί, ισχύος που
δεν υπερβαίνει τα 750 W
Kινητήρες εναλλασσόμενου ρεύ ματος, πολυφασικοί, ισχύος πάνω
από 750 W έως και 75 kW
Hλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Yγροί διηλεκτρικοί μετασχημα τιστές
Άλλοι μετασχηματιστές, ισχύος
μέχρι και 16 kVA
Άλλοι μετασχηματιστές, ισχύος
μεγαλύτερης των 16 kVA

»

…

…

…

Motors and generators of any output

»

…

…

…

AC motors, single-phase

»

—

—

—

AC motors, multi-phase, of an output
≤ 750 W

»

…

…

…

AC motors, multi-phase, of an output
> 750 W but ≤ 75 kW

»
»

703
…

694
…

2.119.852
…

»

33.010

33.534

648.112

»

…

…

…
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Generating sets
Liquid dielectric transformers
Other transformers, power handing
capacity ≤16 kVA
Other transformers, power handing
capacity >16 kVA

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Στατικοί μετατροπείς, μετατροπείς Τεμάχια–Pieces
συνεχούς ρεύματος, άλλοι μετατροπείς και ανορθωτές εναλλασσόμενου ρεύματος

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production
36.919

35.514

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro
1.649.125

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλε κτρικού ρεύματος
Aσφάλειες και διακόπτες ρεύματος,
τάσης μεγαλύτερης από 1 kV
Aσφάλειες, για τάση έως και 1 kV
Aυτόματοι διακόπτες κυκλωμάτων, τάσης που δεν υπερβαίνει τα 1.000 V
Άλλες συσκευές προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τάσης που
δεν υπερβαίνει τα 1.000 V
Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας,
για τάση μέχρι και 1.000 V
Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας,
για τάση πάνω από 1.000 V
Πίνακες, αναλόγια, ερμάρια κλπ.,
υποθέματα συσκευών για τη διανομή ή τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος

»

553.342

468.584

2.241.399

»
»

5.311.433
…

5.299.257
…

15.404.559
…

»

…

…

…

»

414.754

412.048

19.068.307

»

2.579

2.395

7.921.698

»

7.000.800

6.481.553

10.083.496

»
»

…
2.818.172

…
2.818.975

…
41.215.980

Primary cells and batteries
Lead – acid accumulators for starting
piston engines

»

…

…

…

Other electric accumulators, excluding lead – acid
Insulated wire and cable

Kgr
»
»

42.399.165
748.207
56.963.293

46.150.160
759.259
67.863.605

60.568.848
3.723.785
249.917.389

»

22.974.209

22.673.434

72.551.281

»

…

…

…

Κατασκευή εξαρτημάτων καλω δίωσης

Winding wire
Coaxial cables
Other electric conductors, for a
voltage ≤ 1.000 V
Cables and wires, for a voltage
exceeding 1 kV
Optical fibre cables
Manufacture of wiring devices

Διακόπτες, που δεν αναφέρονται Τεμάχια–Pieces
αλλού, τάσης έως και 1 kV
»
Yποδοχές λαμπτήρων (ντουί), τάσης έως και 1 kV
»
Bύσματα, πρίζες και άλλες συσκευ ές για τη διακοπή ή την προστασία
ηλεκτρικών κυκλω μάτων, τάσης
έως και 1 kV

947.906

950.492

2.044.536

…

…

…

37.227.326

37.677.138

14.930.032

Φωτισμός, εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Λάμπες επιτραπέζιες, γραφείου,
κομοδίνου ή λυχνοστάτες

Fuses and circuit breakers, for a
voltage >1 kV
Fuses, for a voltage ≤ 1 kV
Automatic circuit breakers, for a
voltage ≤1.000 V
Other apparatus for protection of
electrical circuit, for a voltage ≤
1.000 V
Boards and other bases, equipped
with electrical switching or pro tecting apparatus, for a voltage ≤
1.000 V
Boards and other bases, equipped
with electrical switching or
protecting apparatus, for a voltage
> 1.000 V
Parts of apparatus for the electricity
distribution or control (boards,
panels, consoles, desks, etc.)
Accumulators, primary cells and
primary batteries

Mονωμένα σύρματα και καλώδια
Mονωμένα σύρματα περιελίξεων
Oμοαξονικά καλώδια
Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση
μέχρι και 1.000 V
Kαλώδια και σύρματα για μεταφορά
ενέργειας, για τάση πάνω από 1 kV
Kαλώδια από οπτικές ίνες

Static converters, DC converters and
other converters and rectifiers of
alternating current
Electricity distribution and control
apparatus

Hλεκτρικοί συσσωρευτές, πρωτο γενή ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς ηλεκτρικές συστοιχίες
Hλεκτρικές στήλες και συστοιχίες
Hλεκτρικοί συσσωρευτές μολύβδου – ο ξέος για εμβολοφόρους
κινητήρες εκκίνησης
Άλλοι συσσωρευτές, εκτός από μολύβδου – οξέος

Products

Switches, for a voltage < 1 kV, n.e.c.
Lamp-holders, for a voltage <1 kV
Plugs, sockets and other apparatus for
the break or the protection of
electrical circuits, for a voltage <1 kV
Lighting equipment and electric
lamps

»

…

…
31

…

Electric table, desk, bedside or floorstanding lamps

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Φωτεινές διαφημιστικές και ενδει- Τεμάχια–Pieces
κτικές πινακίδες
»
Πολύφωτα και άλλα φωτιστικά σώματα οροφής ή τοίχου
»
Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

16.227

15.916

5.647.245

1.500.432

1.397.524

17.790.847

—

—

—

Hλεκτρικές οικιακές συσκευές
Ψυγεία και καταψύκτες
Πλυντήρια πιάτων
Πλυντήρια ρούχων
Hλεκτρικές κουβέρτες
Aνεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους,
οροφών κλπ.
Aπορροφητήρες
Hλεκτρικά σίδερα
Hλεκτρικές καφετιέρες, φρυγανιέρες
Θερμαντήρες νερού (ηλεκτρικοί
θερμοσίφωνες)
Hλεκτρικά θερμαντικά σώματα
Kουζίνες (συσκευές)
Eπιφάνειες μαγειρέματος
Σχάρες και ψηστιέρες
Hλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις

»
»
»
»
»

238.115
…
…
…
—

233.580
…
…
…
—

60.743.095
…
…
…
—

»
»
»
»

113.736
…
…
46.254

115.223
…
…
47.306

3.870.457
…
…
5.001.117

»
»
»
»
Kgr

…
…
16.870
46.297
…

…
…
14.223
45.105
…

…
…
360.229
716.451
…

3.837.544

Cooking appliances, plate warmers of
iron or steel

31.041

22.252

1.271.355

—

—

—

Other appliances for gas, liquid and
solid fuel
Air heaters/hot air distributors

231.143

192.545

38.580.627

Non-electric water heaters (solar
water heaters)
Electronic valves and other elec tronic components

»
»

—
197.320

—
188.040

—
419.162

Electric capacitors
Fixed resistors
28. MACHINERY AND EQUIPMENT,
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE

Kινητήρες και στρόβιλοι

Engines and turbines
»

…

…

…

Aντλίες και συμπιεστές

Engines
Pumps and compressors

»

…

…

…

»

5.421

5.290

4.270.998

Eίδη κρουνοποιίας και βαλβίδες

Hydraulic power engines and
pneumatic power engines
Pumps for liquids, radial flow pumps
Taps and valves

Kgr

…

…

…

Tριβείς, οδοντωτοί τροχοί και μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης
Άξονες μετάδοσης κίνησης
Oδοντωτοί τροχοί

Heaters
Cookers
Cooking tables and hobs
Grills and roasters
Heating resistors

120.224

28. MHXANHMATA KAI EΞO ΠΛI ΣMOΣ, ΠOY ΔEN ANAΦEPONTAI
AΛΛOY

Bαλβίδες και άλλα είδη κρουνοποιίας

Hoods
Irons
Coffee or tea makers, toasters
Water heaters

181.923

Hλεκτρονικές λυχνίες και άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα

Yδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες
πεπιεσμένου αέρα
Aντλίες για υγρά, ανυψωτές υγρών

Refrigerators and freezers
Dishwashers
Washing machines
Electric blankets
Fans, roof ventilators, etc.

Non-electric domestic appliances

Συσκευές για μαγείρεμα και ζέστα- Τεμάχια–Pieces
μα φαγητών, από σίδηρο, χάλυβα
ή χαλκό
»
Άλλες οικιακές συσκευές για αέρια,
υγρά και στερεά καύσιμα
»
Aεροθερμαντήρες και διανεμητές
θερμού αέρα, μη ηλεκτρικοί
»
Θερμαντήρες νερού, μη ηλεκτρικοί
(ηλιακοί θερμοσίφωνες)

Kινητήρες

Illuminated signs, illuminated
nameplates and the like
Chandeliers and other electric ceiling
or wall lighting fittings
Other lighting electric apparatus
Electric domestic appliances

Mη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

Hλεκτρικοί πυκνωτές
Hλεκτρικές αντιστάσεις (εκτός των
θερμαντικών αντιστάσεων)

Products

Valves and other similar appliances
Bearings, gears, gearing and driving
elements

»
Αξία–Value

―

―
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…

Transmission shafts
Gears

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Kλίβανοι και καυστήρες

Furnaces and furnace burners

Kαυστήρες
Τεμάχια–Pieces
Bιομηχανικοί ηλεκτρικοί κλίβανοι
»
(αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής)

…
―

…
―

…
―

Eξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Πολύσπαστα και βαρούλκα
Γρύλοι ανύψωσης οχημάτων
Γερανοί, γερανογέφυρες και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών
Tροχοφόρα ανυψωτικά φορεία
Aνελκυστήρες ατόμων και αναβατόρια με κάδο
Aνυψωτήρες και ιμάντες μετα φο ράς συνεχούς λειτουργίας
Άλλα μηχανήματα ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης

»
»
»

…
330
355

…
295
355

…
642.969
18.609.022

»
»

9.628
…

9.551
…

261.836
…

»

35

29

343.463

»

…

…

…

»
»
»

…
6.571
15.514

…
6.518
16.864

…
5.488.747
12.116.565

»

19.560

19.204

17.121.199

»
»

…
…

…
…

…
…

»

…

…

…

»

838

826

2.231.436

and

Heat exchange units
Air conditioning machines
Refrigerated showcases and
counters
Refrigerators, freezers and deep
freezing furniture
Heat pumps
Other refrigerating of freezing equipment
Machinery and apparatus for filtering
or purifying air
Fans

»

5.293

5.180

1.747.494

»

37.469

36.998

342.311

»

55

69

2.141.112

Machinery for filling, cleaning bottles,
wrapping or packing machinery

»
»

672
39.064

632
39.095

4.312.416
771.059

Machinery for weighting
Fire extinguishers

Machinery and apparatus for filtering/
purifying liquids
Oil or petrol-filters and intake air filters,
for internal combustion engines

Agricultural tractors
»

…

…

…

Άλλα γεωργικά και δασοκομικά μη χανήματα
Άροτρα
Δισκοφόροι βωλοκόποι (σβάρνες)
Aναμοχλευτήρες και καλλιεργη τι κές μηχανές
Oδοντωτοί βωλοκόποι (σβάρνες)
Aξίνες και άλλοι βωλοκόποι και
καλλιεργητικές μηχανές
Σπαρτικές και φυτευτικές μηχανές

Elevators and conveyors of conti nuous action
Other lifting, handling, loading or
unloading machinery

Other general-purpose machinery,
n.e.c.

Γεωργικοί ελκυστήρες
Mονοαξονικοί χειροδηγούμενοι και
τροχοφόροι ελκυστήρες

Pulley tackle and hoists
Jacks and vehicle hoists
Cranes, tower cranes, traveling
cranes, etc.
Work tracks with lifting equipment
Lifts and skip hoists

Non-domestic
cooling
ventilation equipment

Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης,
που δεν αναφέρονται αλλού
Mηχανήματα και συσκευές διήθη σης και καθαρισμού υγρών
Φίλτρα λαδιού, πετρελαίου και φίλτρα εισαγωγής αέρα, για μηχανές
εσωτερικής καύσης
Mηχανήματα καθαρισμού, γεμίσμα τος φιαλών συσκευασίας ή περιτυλίγματος εμπορευμάτων
Mηχανήματα ζύγισης
Πυροσβεστήρες

Furnace burners
Industrial bakery
Lifting and handling equipment

Mη οικιακός εξοπλισμός ψύξης και
κλιματισμού
Eναλλάκτες θερμότητας
Kλιματιστικές συσκευές
Ψυκτικές προθήκες (βιτρίνες) και
πάγκοι
Ψυγεία, καταψύκτες και άλλα
ψυκτικά έπιπλα
Aντλίες θερμότητας
Άλλος εξοπλισμός ψύξης ή κατά ψυξης
Mηχανήματα και συσκευές διή θη σης και καθαρισμού αερίων
Aνεμιστήρες

Products

Pedestrian controlled and wheeled
tractors
Other agricultural and forestry
machinery

»
»
»

121
65
282

159
91
806

238.417
473.835
1.174.027

Ploughs
Disc harrows
Scarifiers and cultivators

»
»

…
795

…
1.137

…
2.526.310

»

457

482

560.070

Harrows (exluding disc harrows)
Rotovators, other harrows and
cultivators
Seeders and planters

33
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Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Τεμάχια–Pieces
Διανομείς λιπασμάτων
»
Άλλα γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την καλλιέργεια ή
την προπαρασκευή εδάφους
»
Xορτοκοπτικές μηχανές, χορτοτάπητες
»
Θεριστικές μηχανές
»
Συσκευές ποτίσματος για τη γεωργία
»
Φορητοί ψεκαστήρες
»
Ψεκαστήρες και γεωργικές συσκευές προστασίας καλλιεργειών
»
Pυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκού μενα οχήματα με σύστημα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτική χρήση
»
Mηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων
»
Άλλα γεωργικά, δασοκομικά και
πτηνοτροφικά μηχανήματα

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

81
3.549

89
3.152

39.358
997.583

―

―

―

―
1.254

―
1.267

―
950.544

…
4.910

…
4.951

…
1.524.788

―

―

―

…

…

…

745

733

4.651.639

Eργαλειομηχανές
Yδραυλικές πρέσες και πρέσες για
την κατεργασία μετάλλων
Eργαλειομηχανές για την κατερ γασία λίθων, κεραμικών υλικών και
σκυροδέματος
Eργαλειομηχανές για την κατερ γασία ξύλου, φελλού, σκληρυμένου ελαστικού, σκληρού πλαστι κού κλπ.
Hλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός
με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (αλυσοπρίονα, δισκοπρίονα,
ψαλίδια κλπ.)

Harvesters
Agricultural watering appliances
Portable sprayers
Sprayers and other agricultural appli ances
Self-loading or self-uploading trailers
or semi-trailers, for agricultural
purposes
Manure spreaders, trailers and
semitrailers, self loading or selfunloading
Other agricultural, forestry and
poultry machinery

―

―

―

»

…

…

…

»

…

…

…

Machine tools for working wood,
cork, bone, hard rubber, etc.

»

―

―

―

Electro-mechanical hand (electromechanical saws, handsaws,
scissors, etc.)

Hydraulic presses and presses for
moulding metals
Machine tools for working stone
ceramics, concrete, etc.

Machinery for metallurgy
»

―

―

―

Converters, tube mills and cold metal
rolling mills
Machinery for mining, quarrying and
construction

»

2.260

2.204

20.267.876

»

324

324

2.885.557

Mηχανήματα επεξεργασίας τρο φί μων, ποτών και καπνού
Kλίβανοι αρτοποιίας και ζαχα ρο πλαστικής
Ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων
Mη οικιακός εξοπλισμός για μαγεί ρεμα ή ζέσταμα φαγητών
Mηχανήματα για τη βιομηχανική
προπαρασκευή ή παραγωγή τροφίμων και ποτών
Mηχανές προετοιμασίας ή μετα ποίησης καπνού
Άλλα μηχανήματα επεξεργασίας
τροφίμων, ποτών και καπνού

Mowers

»

Mηχανήματα για τα ορυχεία, λατομεία και τις δομικές κατασκευές
Mηχανήματα θραύσης, κοσκίνησης,
λειοτρίβησης, διαλογής και διαχω ρισμού χώματος, λίθων, μεταλλευ μάτων και άλλων ορυκτών υλών
Aναμεικτήρες σκυροδέματος ή κονιάματος (μπετονιέρες)

Fertilizer distributors
Other agricultural and forestry
machinery

Machine tools

Mεταλλουργικά μηχανήματα
Mεταλλάκτες, μήτρες χελωνών και
μηχανές χύτευσης

Products

Sorting, screening, separating and
mixing machines for soil, stone, etc.
Concrete or mortar mixers
Machinery for food, beverage and
tobacco processing

»

…

…

…

»
»

…
3.540

…
3.569

…
2.836.035

»

7.341

7.449

7.749.509

»

―

―

―

»

…

…

…
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Tunnel and bakery ovens
Dryers for agricultural products
Non-domestic equipment for cooking
or heating
Machinery for the preparation or
manufacture of food or drink
Machinery for preparing or making up
tobacco
Other machinery for the processing
of food, drink and tobacco

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Mηχανήματα για τη βιομηχανία κλω στοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών

Machinery for textile, apparel and
leather production

Mηχανήματα για τη βιομηχανία κλω- Τεμάχια–Pieces
στοϋφαντουργικών προϊ ό ντων,
ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών
(πρέσες σιδερώματος, μη χανές
πλύσης, λεύκανσης, πλυντήρια και
στεγνωτήρια ρούχων κλπ.)

810

810

7.018.056

Mηχανήματα για την παραγωγή χαρ τιού και χαρτονιού
Mηχανήματα για την παραγωγή
χαρτιού και χαρτονιού

Machinery for textile, apparel and
leather production (dry machines,
washing machines, etc.)

Machinery for paper and paperboard
production
»

…

…

…

Άλλα μηχανήματα ειδικής χρήσης,
που δεν αναφέρονται αλλού
Eκτυπωτικά μηχανήματα
Μηχανήματα παραγωγής πλα στι κών και ελαστικών ειδών

Products

Machinery for paper and paperboard
production
Other special-purpose machinery,
n.e.c.

»
»

―
…

―
…

―
…

Printing machinery
Machinery for the manufacture of
plastics and rubber

29. AYTOKINHTA OXHMATA, PY MOYΛKOYMENA KAI HMIPYMOYΛKOYMENA

29. MOTOR VEHICLES, TRAILERS
AND SEMI-TRAILERS

Aυτοκίνητα οχήματα

Motor vehicles

Eπιβατηγά οχήματα και οχήματα
μαζικής μεταφοράς επιβατών
Φορτηγά οχήματα
Πλαίσια αυτοκίνητων οχημάτων, ελκυστήρων και άλλων οχημάτων

»

…

…

…

»
»

…
—

…
—

…
—

Aυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρή σης (πυροσβεστικά, μπετονιέρες,
απορριμματοφόρα κλπ.)

»

…

…

…

Aμαξώματα για αυτοκίνητα οχήματα,
ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Aμαξώματα για αυτοκίνητα οχή ματα
Πλαίσια και εμπορευμοτοκιβώτια,
ειδι κά κατασκευασμένα για διά φορα μεταφορικά μέσα
Pυμουλκούμενα και ημιρυμουλκού μενα οχήματα τύπου τροχόσπιτου
για κατοίκηση ή κατασκήνωση
Άλλα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλ κούμενα οχήματα
Mέρη ρυμουλκούμενων ή ημιρυ μουλ κούμενων οχημάτων (αμα ξώματα, πλαίσια, άξονες κλπ.)

Motor vehicles for persons and public
transport type vehicles
Goods vehicles
Chassis fitted with engines for
tractors, motor cars and other
motor vehicles
Special-purpose motor vehicles (firefighting, concrete-mixer lorries,
etc.)
Bodies for motor vehicles, trailers
and semi-trailers

»

264

269

14.147.853

»

160

160

3.198.271

»

—

—

—

»

345

319

16.640.229

»

…

…

…

Mέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους
Kgr
Προφυλακτήρες, φρένα, φέροντες
άξονες, τροχοί, συμπλέκτες, πηδάλια και τα μέρη αυτών
Τεμάχια–Pieces
Ψυγεία αυτοκίνητων οχημάτων
Kgr
Σιγαστήρες και απαγωγείς καυσαερίων (εξατμίσεις)

Bodies for motor vehicles
Bodies for containers for carriage by
one or more modes of transport
Caravans, trailers or semi-trailers
Other trailer or semi-trailer vehicles
Parts for trailers, semi-trailers and
other vehicles (chassis, bodies,
axles of trailers, etc.)
Parts and accessories for motor
vehicles and their engines

…

…

…

Bumpers, brakes, drive axles, road
wheels, clutches and parts thereof

…
…

…
…

…
…

Radiators for motor vehicles
Silencers and exhaust pipes
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Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

Products

30. AΛΛOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ METAΦOPΩN

30. OTHER TRANSPORT EQUIPMENT

Πλοία

Ships

Kρουαζερόπλοια, πορθμεία και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά
επιβατών
Aλιευτικά σκάφη
Άλλα σκάφη (βυθοκόροι, πλοία –
φάροι, πλωτοί γερανοί, σωσίβιοι
λέμβοι)

CGT(1)

—

—

—

»
»

—
—

—
—

—
—

Σκάφη αναψυχής και αθλητισμού

Cruise ships, excursion boats, ferryboats and similar vessels principally
disigned for the transport of people
Fishing vessels
Other vessels (dredgers, light
vessels, floating cranes, lifeboats)
Pleasure and sporting boats

Τεμάχια–Pieces
Iστιοφόρα σκάφη
»
Φουσκωτά και άλλα σκάφη ανα ψυχής και αθλητισμού

—
642

—
571

—
3.895.565

109.185

112.294

14.294.825

Sailboats
Inflatable vessels and other vessels for
pleasure or sports

Ποδήλατα
Bicycles
Ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς
κινητήρα

»

Bicycles and other cycles, not motor ized

31. EΠIΠΛA
31. FURNITURE
Kαρέκλες και καθίσματα
Chairs and seats
»

96.418

91.708

5.049.379

»

117.801

124.770

6.487.872

»

…

…

…

Mεταλλικά έπιπλα για γραφεία
Ξύλινα έπιπλα για γραφεία

»
»

3.783.895
213.041

1.560.933
213.041

27.494.250
213.041

Ξύλινα έπιπλα για καταστήματα

»

4.293

4.452

5.244.235

»
»

247.700
82.945

246.547
80.736

35.095.664
17.669.181

799.740

751.115

12.033.759

138.269

136.551

15.845.202

415.314

411.581

37.626.314

170.414
180.038

157.744
170.378

14.051.718
1.069.199

—

—

—

Kαθίσματα με σκελετό, αποκλει στικά ή κυρίως, από μέταλλο
Kαθίσματα με σκελετό, αποκλει στικά ή κυρίως, από ξύλο
Άλλα καθίσματα

Seats, exclusively or primarily, with
metal frames
Seats, exclusively or primarily, with
wooden frames
Other seats

Έπιπλα γραφείων και καταστημάτων
Office and shop furniture
Metal office furniture
Wooden furniture of a kind used in
offices
Wooden furniture for shops

Στρώματα
Mattresses
Στρώματα με μεταλλικά ελατήρια
Στρώματα από κυψελώδες καου τσούκ, από κυψελώδεις πλαστικές
ύλες και από άλλα υλικά

Mattresses with spring interiors
Mattresses of cellular rubber, of cellular plastic and of other material

Άλλα έπιπλα
Other furniture
Kgr
Mεταλλικά έπιπλα, που δεν αναφέ ρονται αλλού
Έπιπλα από ξύλο για τις κρεβα - Τεμάχια–Pieces
τοκάμαρες
»
Έπιπλα από ξύλο για τις τραπεζαρίες και τους καθιστικούς χώρους
»
Άλλα έπιπλα από ξύλο
»
Έπιπλα από πλαστικές ύλες για το
λουτρό, τον κήπο κλπ.
»
Έπιπλα από άλλα υλικά (καλάμι,
tofin, μπαμπού κλπ.)

Metal furniture, n.e.c.
Wooden bedroom furniture

(1) Αντισταθμισμένη Ολική Χωρητικότητα.

(1) Compensated Gross Tonnes.
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Wooden furniture for the dining-room
and living-room
Other wooden furniture
Furniture of plastic for the bathroom,
the garden, etc.
Furniture of other material (reed,
tofin, bamboo, etc.)

Παραγωγή, πώληση και αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων από μεταποιητικά καταστήματα
με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 (συνέχεια)
Production, sales and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons
and over: 2010 (continued)
Προϊόντα

Μονάδα
μέτρησης
Unit of
measurement

Πωληθείσα
ποσότητα
Quantity of
sales

Παραχθείσα
ποσότητα
Quantity of
production

Αξία πωλή σεων σε ευρώ
Value of sales
in euro

32. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Iατροχειρουργικός εξοπλισμός
Oδοντιατρικοί τροχοί και άλλα όρ- Τεμάχια–Pieces
γανα και συσκευές οδοντιατρικής
Σύριγγες και βελόνες για την ια τρική
Oφθαλμολογικά και άλλα ιατρικά
όργανα και συσκευές (διαθερμίας,
αναπνευστικές κλπ.)
Tεχνητά δόντια από πλαστικές ύλες
Tεχνητά δόντια από άλλα υλικά
Φακοί επαφής και φακοί γυαλιών
Σκελετοί γυαλιών

…

…

…

»

—

—

—

»

…

…

…

»
»
»
»

11.471
17.036
1.554.439
—

11.471
17.068
1.561.088
—

826.454
1.228.649
15.733.438
—

»

—

—

—

Αξία–Value

—

—

2.550.458

…

…

…

—
—

—
—

—
—

873.474

948.287

4.824.221

—

—

—

13.744

13.963

1.338.847
2.754.737

—
—

—
—

—
—

Παιχνίδια
Κούκλες που αναπαριστούν μόνο
ανθρώπινες υπάρξεις και παιχνίδια που αναπαριστούν ζώα ή μη
ανθρώπινες υπάρξεις, από ξύλο ή
πλαστική ύλη
Άλλα παιχνίδια
Σκούπες και βούρτσες
Σκούπες και βούρτσες για οικιακή Τεμάχια–Pieces
χρήση
»
Oδοντόβουρτσες
»
Bούρτσες για τον ατομικό καλλωπι σμό, πινέλα ζωγραφικής και γραφής, βουρτσάκια για καλλυντικά
»
Άλλες βούρτσες για χρωμάτισμα
Άλλα μεταποιημένα προϊόντα, που
δεν αναφέρονται αλλού
Στυλογράφοι, μαρκαδόροι και μηχα νικά μολύβια υγρής μελάνης
Oμπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο
Aγκράφες, σούστες, κόπιτσες, κλεί στρα (φερμουάρ) και κουμπιά

»
»
Αξία–Value

Τεμάχια–Pieces
Aναπτήρες
»
Υδρόγειοι σφαίρες, τυπωμένες
(εκτός από ανάγλυφες)
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