
 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

  

 

  Λονδίνο, 24 Αυγούστου 2017 

   

Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου αγαθών Ηνωμένου Βασιλείου  

για το Γ΄ τρίμηνο 2017 και  διμερών εμπορικών ανταλλαγών  Ελλάδος – Η.Β.  

για το εννεάμηνο τ.έ.» 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ το Γ’ 

τρίμηνο τ.έ το συνολικό εμπορικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου (αγαθά και 

υπηρεσίες) εκτιμάται ότι ανήλθε σε 9,5 δισ. λίρες, διευρυμένο κατά 3 δισ. έναντι του 

προηγουμένου τρίμηνου του έτους. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών 

αυξήθηκε κατά 4 δις. λίρες ανερχόμενο στο 35,7 δις., με τις εισαγωγές αγαθών να 

αυξάνονται κατά 3,2 δις. λίρες και τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 0,8 δις. Το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1 δις. λίρες.  

Οι συνολικές εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) μειώθηκαν κατά 0,2% (0,3 δισ. 

λίρες) ενώ οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,6% (2,6 δισ. λίρες). Οι 

εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 84,6 δις. λίρες, καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 

0,6% έναντι του προηγουμένου τριμήνου τ.έ., ενώ οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 

127,3 δις. λίρες καταγράφοντας αύξηση κατά 5,54%.        

 

Για το εννεάμηνο τ.έ. οι εξαγωγές του ΗΒ ανήλθαν σε  255,6 δισ. λίρες, 

καταγράφοντας αύξηση κατά 17,61% έναντι του εννεαμήνου 2016, και οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 370,17 δισ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,57%. 

Προς την ΕΕ κατευθύνθηκε το 47,88% του συνόλου των βρετανικών 

εξαγωγών  και από αυτήν προήλθε το 51,9% των εισαγωγών. 

 

Προς τις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές η εικόνα του βρετανικού 

εξωτερικού εμπορίου, κατά την εξέταση περίοδο, είναι η ακόλουθη: 

 

 
Εξαγωγές αγαθών ΗΒ – Α΄ εξάμηνο 2017 

 
 

σε δισ. λίρες 
2016 2017 

Μεταβολή 
% 

2017/2016 

% επί του 
συνόλου 

2016 

% επί του 
συνόλου 

2017 

Ε.Ε. 105,31 122,39 16,22% 48,46% 47,88% 

Ασία και Ωκεανία 34,41 41,57 20,82% 15,83% 16,26% 

Ανατολική Ευρώπη 3,47 3,79 9,24% 1,60% 1,48% 

Λατινική Αμερική & Καραϊβική 3,45 3,59 4,31% 1,59% 1,41% 

Μέση Ανατολή & Β Αφρική 13,97 16,27 16,53% 6,43% 6,37% 

Βόρειος Αμερική 37,20 38,96 4,73% 17,11% 15,24% 

Υπο-Σαχάρια Αφρική 3,96 4,25 7,31% 1,82% 1,66% 

Δυτική Ευρώπη εκτός ΕΕ 13,07 20,83 59,42% 6,01% 8,15% 

Καταστήματα & προμήθειες 0,03 0,04 44,18% 0,01% 0,02% 

Χαμηλή εμπορική αξία 2,49 3,91 57,33% 1,14% 1,53% 

Σύνολο χωρών εκτός ΕΕ 112,03 133,22 18,92% 51,54% 52,12% 

Σύνολο εξαγωγών 
217,34 255,62 17,61% 100,00% 100,00% 

 
     



 
Εισαγωγές αγαθών ΗΒ - Α΄ εξάμηνο 2017 

 
 

σε δις. λίρες 
2016 2017 

Μεταβολή 
% 

2016/2017 

% επί του 
συνόλου 

2016 

% επί του 
συνόλου 

2017 

Ε.Ε. 174,91 192,14 9,85% 49,88% 51,90% 

Ασία και Ωκεανία 72,34 74,51 3,00% 20,63% 20,13% 

Ανατολική Ευρώπη 3,87 5,27 35,95% 1,10% 1,42% 

Λατινική Αμερική & Καραϊβική 4,64 4,58 -1,29% 1,32% 1,24% 

Μέση Ανατολή & Β Αφρική 8,24 10,94 32,74% 2,35% 2,96% 

Βόρειος Αμερική 38,70 41,83 8,09% 11,04% 11,30% 

Υπο-Σαχάρια Αφρική 8,23 7,54 -8,38% 2,35% 2,04% 

Δυτική Ευρώπη εκτός ΕΕ 37,08 29,20 -21,26% 10,58% 7,89% 

Καταστήματα & προμήθειες 0,00 - - 0,00% - 

Χαμηλή εμπορική αξία 2,61 4,16 59,34% 0,74% 1,12% 

Σύνολο χωρών εκτός ΕΕ 175,73 178,04 1,31% 50,12% 48,10% 

Σύνολο εισαγωγών 350,64 370,17 5,57% 100,00% 100,00% 
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

  

Κυριότεροι πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι ΗΠΑ (με μερίδιο 

13,88% επί των συνολικών εξαγωγών), Γερμανία (10,71%), Γαλλία (7,36%), 

Ολλανδία (5,92%), Ιρλανδία (5,30%), Κίνα (5,08%), Ελβετία (5,06%), Βέλγιο 

(3,97%), Ισπανία (3,09%) και Ιταλία (3,06%).  

 

Κυριότεροι προμηθευτές είναι οι Γερμανία (με μερίδιο 14,00% επί των 

συνολικών εισαγωγών), ΗΠΑ (8,62%), Κίνα (8,01%), Ολλανδία (7,84%),  Γαλλία 

(5,46%), Βέλγιο (5,15%), Νορβηγία (4,16%), Ιταλία (3,72%), Ισπανία (3,43%), 

Ιρλανδία (2,90%) και Καναδάς (2,80%).  

 

 Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων προϊόντων είναι: Μηχανές- 

συσκευές, Οχήματα, Φαρμακευτικά, Ορυκτά Καύσιμα, Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι 

λίθοι, Ηλεκτρικές Συσκευές και Υλικά, Αεροσκάφη / Διαστημόπλοια, Όργανα 

Ακριβείας, πλαστικά και πλαστικές ύλες  και Οργανικά Χημικά.  

 

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων είναι:  Οχήματα, 

Μηχανικές συσκευές, Πολύτιμες Πέτρες, Μηχανές, Μηχανές - Συσκευές και Υλικά 

Ηλεκτρικά, Ορυκτά καύσιμα, Φαρμακευτικά, Όργανα Ακριβείας, Αεροσκάφη / 

Διαστημόπλοια και Ενδύματα. 

  

http://www.uktradeinfo.com/


 

 Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου 

 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του 

Ηνωμένου Βασιλείου, ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου 

ανήλθε, για το εννεάμηνο 2017, στο ύψος του 1,34 δισ. λιρών, έναντι 1,25 δισ. το αντίστοιχο 

διάστημα 2016, αυξημένος κατά 7,22%. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα 

ύψους 42,66 εκ. λιρών, μειωμένο κατά 54,62% περίπου έναντι του εννεαμήνου 2016 (94,0 

εκ λίρες). 

Αναλυτικότερα, η αξία των  ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων 

των πετρελαιοειδών) ανήλθε στα 650,84 εκ. λίρες έναντι 579,93 εκ. του προηγουμένου 

έτους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 12,23%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή 

(δασμ. κλ. 27) η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 638,08 εκ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση της 

τάξης του 13,4%.  

Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των 

πετρελαιοειδών) ανήλθε σε 693,5 εκ. λίρες έναντι 673,93 εκ. του 2016, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 2,9%. Όμως, χωρίς τα πετρελαιοειδή (δασμ. κλ. 27), η αξία των εισαγωγών 

ανήλθε σε 692,15 εκ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10,08%.  

 

 

 

σε λίρες 
9μηνο 2016 9μηνο 2017 

% μεταβολή 

2017/2016 

Εξαγωγές 

Ελλάδος 
             579.930.793  650.840.834   12,23% 

Εισαγωγές 

Ελλάδος  
673.938.720               693.498.945 2,90% 

Όγκος Εμπορίου           1.253.869.513  1.344.339.779  7,22% 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 
- 94.007.927  -   42.658.111  -54,62% 

     Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 
 

   

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων στο Η.Β. προϊόντων είναι:  Φαρμακευτικά, 

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, 

Παρασκευάσματα λαχανικών καρπών και φρούτων, Καρποί και φρούτα, Χαλκός και 

τεχνουργήματα από χαλκό, Αλουμίνιο και τεχνουργήματα, Ενδύματα και συμπληρώματα 

ενδύματος, Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, Πλαστικά και πλαστικά προϊόντα και 

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.  

 

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων από το Η.Β. προϊόντων είναι: 

Φαρμακευτικά, Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, Αυτοκίνητα οχήματα και 

ελκυστήρες, Πυρηνικοί αντιδραστήρες,  Ποτά αλκοολούχα ποτά και ξύδι, Διάφορα προϊόντα 

χημικών βιομηχανιών, Ενδύματα άλλα από πλεκτά, Ενδύματα πλεκτά, Μηχανήματα οπτικής, 

φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουργικά εργαλεία,  

Βιβλία και προϊόντα εκδοτικών οίκων, Πλαστικά και πλαστικά προϊόντα.  

 

Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται οι κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων και 

εισαγομένων προϊόντων με το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών και 

εισαγωγών αντίστοιχα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Η.Β. 

 

 

http://www.uktradeinfo.com/


Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, www.uktradeinfo.com, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου. 

Εξαγωγές Ελλάδας 
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αξία σε 
λίρες  

Εννεάμηνο 
2017 

  

% επί 
συνόλου 

εξαγωγών 
στο ΗΒ  

Μεταβολή % 
2017/2016 

Εισαγωγές Ελλάδας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αξία σε 
λίρες 

Εννεάμηνο 
2017 

  
  

% επί 
συνόλου 

εισαγωγών 
στο ΗΒ  

Μεταβολή 
% 

2017/2016 Δασμολογικές 
κλάσεις - 2ψήφια 
ανάλυση 

Δασμολογικές κλάσεις - 
2ψήφια ανάλυση 

30 - Φαρμακευτικά 
προϊόντα 

  100.005.914  15,37% 14,84% 30 - Φαρμακευτικά προϊόντα     91.599.592  13,21% 7,68% 

04 - Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας? αυγά 
πτηνών? φυσικό μέλι? 
Προϊόντα βρώσιμα 
ζωικής προέλευσης, που 
δεν κατονομάζονται 

    77.015.385  11,83% 13,56% 

85 - Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και εξοπλισμός και τα μέρη 
τους? Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής τηλεοπτικών 
εικόνων και ήχου ….. 

    78.964.535  11,39% 4,93% 

85 - Ηλεκτρικά 
μηχανήματα και 
εξοπλισμός και τα μέρη 
τους? Συσκευές 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής 
τηλεοπτικών εικόνων 
….. 

    66.539.837  10,22% 16,32% 

87 - Οχήματα άλλα από 
εκείνα των σιδηροδρομικών ή 
παρόμοιων γραμμών, μέρη 
και εξαρτήματά τους 

    65.009.292  9,37% -15,61% 

20 - Παρασκευάσματα 
λαχανικών, καρπών και 
φρούτων ή άλλων 
μερών φυτών 

    49.929.443  7,67% 12,58% 

84 - Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις? τα 
μέρη τους 

    50.977.541  7,35% 14,98% 

74 - Χαλκός και 
τεχνουργήματα 

    43.969.469  6,76% 52,01% 
22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά 
και ξίδι 

    37.083.176  5,35% 14,59% 

76 - Αλουμίνιο και 
τεχνουργήματα 

    29.509.353  4,53% 11,51% 

90 - οπτικής, φωτογραφίας ή 
κινηματογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου, ακρίβειας ή 
χειρουργικά εργαλεία 

    24.169.367  3,49% 23,57% 

08 - Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα? φλούδες 
εσπεριδοειδών ή 
πεπονιών 

    27.184.008  4,18% 22,28% 

62 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα 
πλεκτά 

    23.521.116  3,39% 13,10% 

61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή 
κροσέ 

    25.240.581  3,88% -6,55% 
61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή κροσέ 

    22.659.577  3,27% 12,97% 

39 - Πλαστικά και 
πλαστικά προϊόντα 

    20.525.254  3,15% 20,25% 
38 - Διάφορα προϊόντα των 
χημικών βιομηχανιών 

    22.635.421  3,26% -7,07% 

21 - Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής 

    20.229.493  3,11% 17,04% 
39 - Πλαστικά και πλαστικά 
προϊόντα 

    18.701.443  2,70% 24,69% 

84 - Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις? 

    19.528.391  3,00% 70,11% 

32 - Δεψικά και βαφικά 
εκχυλίσματα? ταννίνες και τα 
παράγωγά τους? χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες? 
χρώματα και βερνίκια? 

    18.394.221  2,65% 18,67% 

19 – Παρασκευάσματα 
δημητριακών, αλεύρου, 
προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής 

    18.482.599  2,84% 89,84% 

33 - Αιθέρια έλαια και 
ρητινοειδή? Προϊόντα 
αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού 

    17.566.300  2,53% 28,27% 

73 - Είδη από σίδηρο ή 
χάλυβα 

    16.457.482  2,53% -12,53% 

49 - Βιβλία, εφημερίδες, 
φωτογραφίες και άλλα 
προϊόντα της βιομηχανίας 
εκτύπωσης? 

    14.790.527  2,13% -8,68% 

25 – Αλάτι,  θείο; Γαίες 
και πέτρες? σοβάτισμα 
υλικό, ασβέστης και 
τσιμέντα 

    13.275.035  2,04% -5,64% 
34 – Σαπούνια, 
παρασκευάσματα πλυσίματος   

    14.680.095  2,12% 104,14% 

27 - Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης 
αυτών? ασφαλτούχα 
ουσίες? ορυκτά κεριά 

    12.753.875  1,96% -26,05% 

64 - Υποδήματα 

    13.841.950  2,00% -13,47% 

Σύνολο Εξαγωγών 
Ελλάδας στο ΗΒ 

650.840.834  100,00% 12,23% 
Σύνολο Εισαγωγών 
Ελλάδας από το ΗΒ 

693.498.945  100,00% 2,90% 

http://www.uktradeinfo.com/


  

Τα 15 κυριότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα (κατά 4ψήφια Δασμ. 

Κλάση) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο αντίστοιχα των ελληνικών 

εξαγωγών και εισαγωγών προς/από το ΗΒ, εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  
Εξαγωγές Ελλάδας 
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αξία σε 
λίρες  

Εννεάμηνο 
2017 

 

% επί 
συνόλου 

εξαγωγών 
στο ΗΒ  

Μεταβολή 
% 

2017/2016 

Εισαγωγές Ελλάδας από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, 
αξία σε λίρες Εννεάμηνο 

2017 
 

% επί 
συνόλου 

εισαγωγών 
στο ΗΒ  

Μεταβολή 
% 

2017/2016 Δασμολογικές 
κλάσεις - 4ψήφια 
ανάλυση 

Δασμολογικές κλάσεις - 
4ψήφια ανάλυση 

3004 - Φάρμακα που 
αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα  

88.364.508  13,58% 11,73% 

3004 - Φάρμακα που 
αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικές ή 
προφυλακτικές χρήσεις, ,, 

56.586.968  8,16% 4,79% 

8544 – Kαλώδια με 
μόνωση »συμπ 
σμαλτωμένο ή 
ανοδιωμένο." Σύρμα, 
καλώδιο "συμπερ 
ομοαξονικό καλώδιο." 
Και άλλοι αγωγοί με 
ηλεκτρική μόνωση,,,, 

44.442.386  6,83% 26,45% 

8703 - Επιβατικά αυτοκίνητα 
και άλλα αυτοκίνητα 
οχήματα που είναι 
κατασκευασμένα κυρίως για 
τη μεταφορά προσώπων,) 

51.833.727  7,47% -20,52% 

0406 - Τυριά και 
πηγμένο γάλα για τυρί 

40.993.360  6,30% 11,75% 

2208 - Αιθυλική αλκοόλη μη 
μετουσιωμένη με αλκοολικό 
τίτλο <80%? Αποστάγματα, 
λικέρ και άλλα 
οινοπνευματώδη ποτά  

35.300.930  5,09% 16,10% 

7411 - σωλήνες χαλκού 
και σωλήνες 

38.822.959  5,97% 46,63% 

3002 - Ανθρώπινο αίμα? 
Αίμα ζώων παρασκευασμένο 
για θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις?... 

                
31.053.557  

4,48% 15,13% 

0403 - Βουτυρόγαλα, 
πηγμένο γάλα και 
πηγμένη κρέμα, 
γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
ζύμωση ή οξίνιση του 
γάλακτος και κρέμας 
γάλακτος,  

34.088.215  5,24% 21,29% 

8517 - Τηλεφωνικές 
συσκευές, συμπερ. 
τηλέφωνα για κυψελοειδή 
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα 
δίκτυα?... 

                
29.312.845  

4,23% 40,29% 

0806 - Σταφύλια, νωπά 
ή ξερά 

18.134.915  2,79% 27,65% 

8523 - Δίσκοι, ταινίες, 
διατάξεις στερεάς 
κατάστασης μη πτητικής 
αποθήκευσης με ημιαγωγό, 
«έξυπνες κάρτες» και άλλα 
μέσα για την εγγραφή του 
ήχου ,,  

15.657.218  2,26% -11,03% 

2008 -. Καρποί και 
φρούτα και άλλα 
βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών... 

15.062.606  2,31% 2,70% 

3808 - Εντομοκτόνα, 
ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ανασχετικά της βλάστησης 
και της ανάπτυξης των 
φυτών ,,,  

13.631.607  1,97% 21,31% 

2005 - Άλλα λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς 
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, 
όχι κατεψυγμένα (εκτός 
από διατηρημένα με 
ζάχαρη,  

12.852.362  1,97% 12,67% 

7604 - Μπαρες, ράβδοι και 
προφίλ, από αλουμίνιο, 
π.δ.κ.α. 

11.422.591  1,65% 52,84% 

2710 - Λάδια από 
πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από αργό.)? τα 
παρασκευάσματα που 
περιέχουν> = 70% κατά 
βάρος ... 

12.752.691  1,96% -26,03% 

3402 - Οργανικοί 
επιφανειοδραστικοί 
παράγοντες (εκτός από 
σαπούνι). Επιφανειακά 
ενεργά παρασκευάσματα 

11.172.423  1,61% 151,49% 



6104 -. Γυναίκεια 
ενδύματα ή ταγιέρ, 
σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια, φορέματα, 
φούστες, διαιρούμενο 
φούστες, παντελόνια, .. 
. 

12.544.169  1,93% -16,45% 

4901 - Τυπωμένα βιβλία, 
διαφημιστικά φυλλάδια και 
παρόμοια έντυπα, έστω και 
μεμονωμένα ... 9.882.722  1,43% 2,45% 

2106 - Παρασκευάσματα 
διατροφής, n.e.s. 

11.552.448  1,78% 8,36% 

6204 -. Για γυναίκες ή 
κορίτσια κοστούμια, σύνολα, 
σακάκια, παντελόνια, 
φορέματα, φούστες, 
διαιρούμενο φούστες, 
παντελόνια, .. 

9.327.939  1,35% 16,00% 

2002 - Ντομάτες, 
παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς 
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

11.362.018  1,75% 11,14% 

6403 - Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά πέλματα 
από καουτσούκ, πλαστική 
ύλη, δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο ..  

9.324.524  1,34% -13,01% 

1901 - Εκχύλισμα βύνης 
· Παρασκευάσματα 
διατροφής από αλεύρια, 
πλιγούρια, σιμιγδάλια, 
άμυλα κάθε είδους ή 
εκχυλίσματα βύνης,… 

10.376.985  1,59% 293,47% 

2106 - Παρασκευάσματα 
διατροφής, n.e.s. 

8.438.455  1,22% 27,03% 

3824 - Συνδετικά 
παρασκευασμένα για 
καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χημικά 
προϊόντα και 
παρασκευάσματα για 
χημικές ή συναφείς 
βιομηχανίες 

9.365.144  1,44% 83,29% 

3206 - Ανόργανα ή ορυκτό 
χρωστικών ουσιών, n.e.s, 
παρασκευάσματα με βάση 
ανόργανα ή ορυκτές 
χρωστικές ουσίες ... 

8.220.721  1,19% 7,07% 

7602 - Απορρίμματα και 
θραύσματα από 
αλουμίνιο (με εξαίρεση 
τις σκωρίες 

8.392.494  1,29% 435,92% 

9504 - Κονσόλες και 
μηχανές βιντεοπαιχνιδιών, 
είδη για διασκέδαση, 
παιχνίδια για τραπεζιάρους, 
.. 

8.174.757  1,18% 460,59% 

7606 - Πλάκες, φύλλα 
και ταινίες, από αργίλιο, 
με πάχος> 0,2 mm 
(χωρίς ενισχυμένη 
πλάκες, φύλλα και 
ταινίες). 

7.803.667  1,20% -11,51% 

8471 – Μηχανές αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων και 
μονάδες αυτών? Μαγνητικές 
ή οπτικές διατάξεις 
ανάγνωσης, μηχανές 
εγγραφής … 

8.090.027  1,17% 14,61% 

3304 - Παρασκευάσματα 
ομορφιάς ή μακιγιάζ και 
παρασκευάσματα για τη 
φροντίδα του δέρματος, 
συμπεριλ. Αντιηλιακά ή 
παρασκευάσματα για την 
αρωματοθεραπεία (εκτός 
από φάρμακα). 
Παρασκευάσματα 
μανικιούρ ή πεντικιούρ 

6.994.476  1,07% 6,88% 

2403 - Κατασκευασμένο 
καπνό και 
βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού και 
καπνός "ομογενοποιημένος" 
..... 

7.905.307  1,14% 22,17% 

8517 – Τηλεφωνικές 
συσκευές  

6.482.814  1,00% -22,40% 

8538 - Μικρόφωνα και τα 
υποστηρίγματά τους? (Εκτός 
από ασύρματα μικρόφωνα 
με ενσωματωμένο πομπό.)... 

5.870.405  0,85% 65,67% 

ΣΥΝΟΛΟ 650.840.834  100,00% 12,23% ΣΥΝΟΛΟ 693.498.945  100,00% 2,90% 

 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, www.uktradeinfo.com, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου. 

 

 

 Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι, μεταξύ των 

ανωτέρω εξαγομένων από τη χώρα μας προϊόντων, τη μεγαλύτερη αύξηση, έναντι 

του εννεαμήνου 2016, καταγράφουν τα απορρίμματα και θραύσματα από αλουμίνιο 

(435%), εκχυλίσματα βύνης (293%), . Χημικά προϊόντα (83%), οι χαλκοσωλήνες 

(46,6%), τα σταφύλια (27%), τα καλώδια (26%), τα γιαούρτια (21%), τα τυριά και τα 

φάρμακα (11%).  

 

 

http://www.uktradeinfo.com/


Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι 

κονσόλες και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών (460%), οι οργανικοί παράγοντες για 

επιφάνειες (δασμ. κλάση 3402 – 151%), τα μικρόφωνα (65%), οι μπάρες, ράβδοι και 

προφίλ, από αλουμίνιο (52%), οι τηλεφωνικές συσκευές (40%), τα παρασκευάσματα 

διατροφής (27%) και ο κατασκευασμένος καπνός (22%).  

 

 


