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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                                                                

        Λονδίνο, 26 Οκτωβρίου 2016 

 

Σημασία βρετανικής αγοράς για ελληνικές εξαγωγές αγαθών:  

Ανάλυση κατά κατηγορία προϊόντων 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των επιπτώσεων που δύναται να έχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ε.Ε. στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών, παραθέτουμε στοιχεία για τη σημασία της βρετανικής αγοράς 

για τα ελληνικά προϊόντα. Η ανάλυση στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση των προϊόντων βάσει δασμολογικής 

κατηγορίας (HS-2 και HS-4) και αφορά τα στοιχεία διμερούς εμπορίου για το 2015. Από την ανάλυση, 

εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα: 

 Το 2015, το Ηνωμένο Βασίλειο απορρόφησε το 4,24% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών (ή 5,5% 

χωρίς τα πετρελαιοειδή). Περίπου το 30% των ελληνικών εξαγωγών προς το ΗΒ είναι τρόφιμα-ποτά, 

21% είναι φαρμακευτικά-χημικά-πλαστικά προϊόντα, 13% αφορά μηχανήματα και ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό και το 12% αποτελούν τα μεταλλουργικά προϊόντα. Τα ορυκτά προϊόντα αντιπροσωπεύουν 

το 10% των ελληνικών εξαγωγών και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα το 5%, ενώ το υπόλοιπο 

μέρος (9%) κατανέμεται σε διάφορες κατηγορίες. (Πίνακας 1) 

 Σε επίπεδο κλάδων, η βρετανική αγορά είναι αναλογικά σημαντικότερη για τον κλάδο 

φαρμακευτικών-χημικών-πλαστικών, καθώς 7,3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται 

στο ΗΒ. Έπονται ο κλάδος τροφίμων-ποτών, για τον οποίο η βρετανική αγορά αντιπροσωπεύει το 

6,8% των συνολικών εξαγωγών και ο κλάδος μηχανημάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με το 

6,5% των συνολικών εξαγωγών να έχει προορισμό το ΗΒ. (Πίνακας 1) 

 Σε επίπεδο υπο-κλάδων (2-ψήφιος δασμολογικός κωδικός), σε 9 κατηγορίες εκ των 97 δασμολογικών 

κατηγοριών, το ΗΒ αντιπροσωπεύει άνω του 10% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Κατά 

σειρά απόλυτης αξίας σε ευρώ, οι εν λόγω κατηγορίες είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα (14,9% 

μερίδιο επί του συνόλου), οι συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής τηλεοπτικών εικόνων και ήχου 

εγγραφής (12,7%), γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (17%), χαλκός και τεχνουργήματα χαλκού 

(10,2%), συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή 

χειρουργικά εργαλεία και συσκευές (10,7%), απομιμήσεις κοσμημάτων (14,2%), κακάο και 

παρασκευάσματα αυτού (15,8%), ωρολόγια και μέρη αυτών (12,8%), κασσίτερος και τεχνουργήματα 

αυτού (31,2%). (Πίνακας 2) 

 Σε επίπεδο τομέων (4-ψήφιος δασμολογικός κωδικός), σε 95 εκ των 1.243 δασμολογικών 

κατηγοριών, το ΗΒ αντιπροσωπεύει άνω του 10% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, αλλά 

μόλις 55 αντιπροσωπεύουν ύψος συνολικών εξαγωγών άνω των 3 εκατ. Ευρώ ετησίως και 42 

συνολικό ύψος εξαγωγών άνω των 10 εκατ. Ευρώ. Εστιάζοντας στις 42 κατηγορίες με συνολικές 

ελληνικές εξαγωγές άνω των 10 εκατ. Ευρώ, υπάρχουν 4 κατηγορίες, στις οποίες το Ηνωμένο 

Βασίλειο έχει μερίδιο αγοράς άνω του 30% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών: σταφύλια νωπά ή 

ξερά (εξαγωγές προς ΗΒ 49 εκατ. € και 30,1% του συνόλου), ντομάτες παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες (25,4 εκατ. € και 37,8% του συνόλου), δίσκοι, ταινίες, «έξυπνες κάρτες» (smart cards) 

για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές (16,8 εκατ. € και 33,7%), αλεύρια από σπέρματα 

και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα) (7,3 εκατ. € και 61,3%). Επίσης, 

υπάρχουν 7 κατηγορίες στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μερίδιο αγοράς άνω του 20% των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών: σύρματα, καλώδια και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (64,7 

εκατ. € και 29%), γιαούρτι (38,5 εκατ. € και 27,2%), πλεκτά γυναικεία ενδύματα (15,6 εκατ. και 

24,1%), φάρμακα της κλάσης 3003 (11 εκατ. € και 23,2%), κοσμήματα (8,2 εκατ. € και 22,4%), άλλα 
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τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα (8,2 εκατ. € και 26,1%), νήματα από συνθετικές ίνες (3,2 εκατ. 

€ και 29,7%). Τέλος, εκ των 31 κατηγοριών στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μερίδιο αγοράς 

άνω του 10% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, οι σημαντικότερες σε απόλυτη αξία (εξαγωγές 

στο ΗΒ άνω των 5 εκατ. €)  είναι: φάρμακα της κλάσης 3004 (136,4 εκατ. €), τυριά (55,3 εκατ. €), 

σωλήνες από χαλκό (47,3 εκατ. €), προϊόντα ομορφιάς (14 εκατ. €), μετρητές αερίων, υγρών ή 

ηλεκτρισμού (18,5 εκατ. €), πλάκες, φύλλα, ταινίες, από πλαστικές ύλες (8,6 εκατ. €), μηχανές και 

συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (7,8 εκατ. €), θερμαντήρες 

νερού και ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση (7,2 εκατ. €), σωλήνες κάθε είδους από πλαστικές 

ύλες (5,7 εκατ. €) ζυμαρικά (5,6 εκατ. €), όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την 

οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (5,6 εκατ. €), σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 

περιέχουν κακάο (5,3 εκατ. €). (Πίνακας 3) 

 Συνοπτικά, στον κλάδο φαρμακευτικών – πλαστικών – χημικών, το ΗΒ αποτελεί σημαντική αγορά για 

τα φάρμακα, τα προϊόντα ομορφιάς, τους σωλήνες και τις πλάκες από πλαστικές ύλες. Στον κλάδο 

τροφίμων-ποτών, το ΗΒ αποτελεί σημαντική αγορά για τα σταφύλια, τις ντομάτες, το γιαούρτι και τα 

τυριά, τα αλεύρια, τα ζυμαρικά και τα προϊόντα από κακάο. Στον κλάδο μηχανημάτων και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το ΗΒ αποτελεί σημαντική αγορά για τις συσκευές εγγραφής ήχου, τα 

καλώδια με ηλεκτρική μόνωση, μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη 

μετακίνηση, θερμαντήρες νερού και ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση. Στον κλάδο των 

μεταλλουργικών προϊόντων, το ΗΒ αποτελεί σημαντική αγορά για τους σωλήνες από χαλκό και τα 

τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα. (Πίνακας 4) 

 Πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν τομείς για τους οποίους το ΗΒ δεν αντιπροσωπεύει άνω του 10% του 

συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, αλλά οι εξαγωγές ως απόλυτη αξία υπερβαίνουν τα 10 εκατ. €. 

Τέτοιοι τομείς είναι τα ψάρια (14,9 εκατ. €), τα διατηρημένα λαχανικά (22,8 εκατ. €), βρώσιμοι 

καρποί και φρούτα (26,7 εκατ. €)  και λοιπά παρασκευάσματα διατροφής (13,9 εκατ. €), 

πετρελαιοειδή  (88 εκατ. €)και τσιμέντα (18 εκατ. €), πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο (38,5 

εκατ. €)και οι τηλεφωνικές συσκευές (18 εκατ. €).  

 

Προς ευκρινέστερη αποτύπωση των ανωτέρω, επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες. 
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Πίνακας 1: Σύνολο ελληνικών εξαγωγών και εξαγωγές προς Ηνωμένο Βασίλειο, 

κατηγοριοποίηση βάσει 2-ψήφιου δασμολογικού κωδικού (HS2) 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων: Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Πίνακας 2: Υπο-κλάδοι βάσει 2-ψήφιου δασμολογικού κωδικού (HS2) με εξαγωγές προς το ΗΒ 

άνω του 10% επί του συνόλου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ HS2 ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ >10% 
ΣΕ ΗΒ 

Σύνολο 
ελληνικών 
εξαγωγών 

Εξαγωγές 
προς ΗΒ 

% Μερίδιο 
ΗΒ στο 
σύνολο 

των 
εξαγωγών 

% ελλ. 
εξαγωγών 

στο ΗΒ 

30 - Φαρμακευτικά προϊόντα 1.022.085.697 151.990.771 14,87% 13,8% 

85 - Μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη 
τους, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής τηλεοπτικών 
εικόνων και ήχου εγγραφής ή αναπαραγωγής,  967.864.268 122.459.025 12,65% 11,2% 

04 - Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, 
φυσικό μέλι, Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 556.679.036 94.608.013 17,00% 8,6% 

74 - Χαλκός και τεχνουργήματα 516.007.750 52.371.489 10,15% 4,8% 

90 - Συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 
μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουργικά εργαλεία και 
συσκευές. Μέρη και εξαρτήματα αυτών 247.167.446 26.580.597 10,75% 2,4% 

71 - Φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους 
ή ημιπολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα 
από τις ύλες, απομιμήσεις κοσμημάτων 93.751.426 13.347.447 14,24% 1,2% 

18 - Παρασκευάσματα Κακάο 34.119.824 5.381.804 15,77% 0,5% 

91 - Ωρολόγια και μέρη αυτών 41.050.244 5.245.028 12,78% 0,5% 

80 - Κασσίτερος και τεχνουργήματα 282.008 88.003 31,21% 0,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων: Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου 

  

Ποσά σε Ευρώ 

Σύνολο 
ελληνικών 
εξαγωγών 

Εξαγωγές 
προς ΗΒ 

% Μερίδιο 
ΗΒ στο 
σύνολο 

των 
εξαγωγών 

% ελλ. 
εξαγωγών 

στο ΗΒ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 25.890.224.508 1.098.174.796 4,24% 100,00% 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ (02-22) 4.918.782.339 335.832.712 6,83% 30,58% 

ΧΗΜΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (28-40) 3.170.537.074 231.645.154 7,31% 21,09% 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (84-85) 2.262.489.997 147.270.057 6,51% 13,41% 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (72-83) 2.916.692.816 129.399.205 4,44% 11,78% 

ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (25-27) 8.130.178.575 112.474.526 1,38% 10,24% 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2.854.218.037 87.217.696 3,06% 7,94% 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ (50-63) 1.210.999.309 51.150.217 4,22% 4,66% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (86-89) 426.326.361 3.185.229 0,75% 0,29% 
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Πίνακας 3: Τομείς βάσει 4-ψήφιου δασμολογικού κωδικού (HS4) με εξαγωγές προς το ΗΒ άνω 

του 10% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και αξίας άνω των 5 εκατ. € 

Κατηγορία HS4 
Σύνολο 

ελληνικών 
εξαγωγών 

Εξαγωγές 
προς ΗΒ 

% ελλ. 
εξαγωγών 

στο ΗΒ 
1208 Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι 
σιναπιού (μουστάρδα) 11.934.536 7.323.800 61,37% 

2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή 
οξικό οξύ 67.300.598 25.444.142 37,81% 

8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής 
αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart cards) και άλλα 
υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και 
γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα 
εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων,  49.778.171 16.796.488 33,74% 

0806 Σταφύλια 163.564.876 49.229.668 30,10% 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά 
καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση Καλώδια από οπτικές 
ίνες,  222.714.126 64.721.459 29,06% 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες  141.584.513 38.511.106 27,20% 

7326 Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα 31.287.221 8.160.337 26,08% 

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 64.767.545 15.599.798 24,09% 

3003 Φάρμακα που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 47.524.594 11.027.019 23,20% 

7113 Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από 
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 36.583.917 8.180.490 22,36% 

9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών 99.071.179 18.487.022 18,66% 

3919 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες 
μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους 49.692.187 8.575.118 17,26% 

1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο 32.046.748 5.323.018 16,61% 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 372.955.276 55.274.390 14,82% 

3004 Φάρμακα, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 928.294.024 136.382.057 14,69% 

9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική,  39.693.840 5.617.797 14,15% 

3917 Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες 40.800.267 5.666.628 13,89% 

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 359.500.679 47.319.312 13,16% 

8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη 
θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των 
κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις.  54.979.770 7.178.642 13,06% 

1902 Ζυμαρικά εν γένει 44.084.496 5.561.783 12,62% 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, 
μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι) 64.740.202 7.799.419 12,05% 

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα 
και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, 
άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά 
παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. 
Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των 
ποδιών 124.739.820 13.966.806 11,20% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων: Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου 
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Πίνακας 4: Τομείς βάσει 4-ψήφιου δασμολογικού κωδικού (HS4) με εξαγωγές προς το ΗΒ άνω 

του 10% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ή/και αξίας άνω των 10 εκατ. € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Σύνολο 

ελληνικών 
εξαγωγών 

Εξαγωγές 
προς ΗΒ 

% ελλ. 
εξαγωγών 

στο ΗΒ 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 372.955.276 55.274.390 14,82% 

0806 Σταφύλια 163.564.876 49.229.668 30,10% 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση  141.584.513 38.511.106 27,20% 

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης,  309.921.183 26.755.469 8,63% 

2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι 
ή οξικό οξύ 67.300.598 25.444.142 37,81% 

2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με 
ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 
2006 391.149.900 22.848.537 5,84% 

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα 
και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 461.421.749 14.900.998 3,23% 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 143.187.120 13.917.682 9,72% 

1208 Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το 
αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα) 11.934.536 7.323.800 61,37% 

1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας 
ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, 
μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκι, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο 
σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο 44.084.496 5.561.783 12,62% 

1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 
κακάο 32.046.748 5.323.018 16,61% 

ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα 
ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή 
περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα 
οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. 
Χρησιμοποιημένα λάδια 7.185.418.308 88.175.470 1,23% 

2523 Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και 
χρωματισμένα 225.701.849 17.976.103 7,96% 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

3004 Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς 
σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν 
διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 928.294.024 136.382.057 14,69% 

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη 
φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα 
παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την 
περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών 124.739.820 13.966.806 11,20% 

3003 Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ 
τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς 
σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 47.524.594 11.027.019 23,20% 

3919 Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες 
μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους 49.692.187 8.575.118 17,26% 

3917 Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, 
γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες 40.800.267 5.666.628 13,89% 
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ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 

6104 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και 
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από 
πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 64.767.545 15.599.798 24,09% 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 359.500.679 47.319.312 13,16% 

7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που 
υπερβαίνει τα 0,2 mm 568.807.846 21.670.116 3,81% 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια 
υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη 
περιλαμβανομένου του υποθέματος) 236.310.779 16.857.963 7,13% 

7326 Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα 31.287.221 8.160.337 26,08% 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και 
βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες 
επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς 
αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης 222.714.126 64.721.459 29,06% 

8517 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα 
ασύρματα δίκτυα. Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της 
φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο 
(τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής). 194.474.731 17.966.924 9,24% 

8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής 
αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» (smart cards) και άλλα 
υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, έστω 
και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα 
γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, άλλα από τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 37 49.778.171 16.796.488 33,74% 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, 
μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι) 64.740.202 7.799.419 12,05% 

8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για 
τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση 
των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές 
ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, κατσαρώματος, 
θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. 
Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για 
οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της 
κλάσης 8545 54.979.770 7.178.642 13,06% 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών 99.071.179 18.487.022 18,66% 

7113 Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από 
πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 36.583.917 8.180.490 22,36% 

9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την 
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική 39.693.840 5.617.797 14,15% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων: Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου 

 


