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ΕΙδικαΙ σημειώσΕίς
1. Ταξινομησις. Τά εμπορεύματα έχουσι
προσδιορισθή καΐ ταξινομηθή συμφώνως πρός τήν
Τυποποιημένην Ταξινόμησιν τοΟ ΔιεθνοΟς Εμπο
ρίου (Τ.Τ.Δ.Ε.).
2. Γεωγραφική κατάταξις. Αί περιοχαί
καΐ αί χώραι προελεύσεως καΐ προορισμοΟ ξχουσι
προσδιορισθή κατά νομισματικάς περιοχάς.
3. Σύστημα Εμπορίου. Είδικόν Έμπόριον»
δηλαδή, είσαγωγαΐ άπ' ευθείας διά τήν έγχώριον
κατανάλωσιν πλέον είσαγωγαΐ έξ αποταμιεύ
σεως ή έξ ελευθέρων ζωνών έξαγωγαί εθνικών
εμπορευμάτων δηλαδή, εμπορεύματα έξ ολοκλή
ρου ή μερικώς παραχθέντα ή βιομηχανοποιηθέντα
έν τ% χώρα πλέον έξαγωγαί έθνικοποιηθέντων
εμπορευμάτων (δηλαδή, εμπορεύματα περιληφθέντα είς τάς είσαγωγάςκαΐ κατόπιν έξαχθέντα).

περιλαμβανομένων τών εξαγωγικών τελών καΐ
εσωτερικών φόρων.
5. Α ξ ί α . Τά δεδομένα αναγράφονται είς χι
λιάδας δραχμών πλήν εξαιρετικών τινών περι
πτώσεων.
6. Δραχμαί. ΝοοΟνται νέαι δραχμαί.
7. Ποσοτης. Τά δεδομένα εκφράζονται είς
μετρικούς τόννους πλήν εξαιρετικών τινών περι
πτώσεων.
8. Είς δλους τούς πίνακας ή άθροισις τών με
ρικών ποσών πιθανόν νά διαφέρω ολίγον τοΟ ανα
γραφομένου συνόλου λόγω στρογγυλεύσεως τών
αριθμών.
9. Είς τά εδάφια τών πινάκων 5 καΐ 6 ανα
φέρονται αί κυριώτεραι χώραι.

4. Υπολογισμός της αξίας. Αί είσαγω*
γαΐ υπολογίζονται c.i.f. δη)αδή c κόστος, άσφά·
λιστρα καΐ ναΟλος» μέχρι τοΟ λιμένος ή τοΟ τό
που τής εισόδου εις τά Ελληνικά σύνορα, μή
περιλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών καΐ
εσωτερικών φόρων. Αί έξαγωγαί υπολογίζονται
f.o.b. δηλαδή «έλεύθεραι έπΙ άτμοπλοίου», ή
άλλων μέσων διεθνών μεταφορών εις τόν λιμένα
ή τόν τόπον αποστολής είς τά Ελληνικά σύνορα,

10. Συντομίαι καΐ σύμβολα :
m . t . : μετρικός τόννος
d r . : δραχμαί
— : Ποσότης ή αξία μηδέν ή κάτω τής
μονάδος.
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APPENDIX

Special
1. Classification. Commodities are de
fined and classified according to the «Standard» International Trade Classification
(S.I.T.C.).
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notes
of despatch a t the Greek frontier, inclu
ding export duties and internal taxes.
5. Value. Data are expressed in thou
sand drachmae except where otherwise in
dicated.

2. Geographical b r e a k d o w n . Areas
and countries of origin and destination are
defined according t o monetary areas.

6. D r a c h m a e . New drachmae (1 new
dr.-=1000 old d r . ) .

3. S y s t e m of trade. Special trade, i.e.
imports directly for domestic consumption
plus imports customs cleared from bonded
warehouses or free zones; exports of na
tional merchandise, namely goods wholly
or partly produced or manufactured in the
country, plus exports of nationalized goods
(i.e., goods which have been included in
special imports and are then exported).
4. Valuation. Imports are valued c.i.f.,
t h a t is ((cost, insurance and freight)) t o the
port or place of entry at the Greek fron
tier, excluding customs duty and internal
taxes. Exports are valued f.o.b., that is
((free on board)) ship or other means of in
ternational transport a t the port or place

7. Quantity. Data are given in metric
tons except where otherwise indicated.
8. In all the tables, the sum of indivi
dual figures m a y differ slightly from the
total shown, as the result of rounding.
9. The items of the Tables 5 and 6
show the principal countries.
10. Abbreviations and s y m b o l s :
m. t. : metric tons
dr. : drachmae
—: quantity or value nil or less
than the unit.
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