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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ  

Γραφείο Οικονομικών και Eµπορικών Υποθέσεων  

 

Λονδίνο, 26 Ιουνίου 2015  

 

 «Θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο»  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ για το 2014, οι 

ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ανήλθαν σε 201,14 εκ. λίρες Αγγλίας, 

καταγράφοντας μείωση κατά 2,82% έναντι του 2013 (αξία 207,29 εκ. λίρες). Αποτελούν το 

28,88% των συνολικών εξαγωγών της χώρας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1,26% του 

συνόλου των βρετανικών εισαγωγών αντίστοιχων προϊόντων.  

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της τελευταίας 7ετίας (2008-2014), τα ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα διατηρούν σταθερό μερίδιο αγοράς επί των βρετανικών εισαγωγών. 

Αυτό ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 1,26% των βρετανικών εισαγωγών αντίστοιχων 

προϊόντων (υψηλότερο ποσοστό 1,32% το 2011 και χαμηλότερο 1,22% το 2009) και 

αποτελεί το 27,75% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στο ΗΒ, κατά μέσο όρο 

(υψηλότερο ποσοστό 31,05% το 2009 και χαμηλότερο 26,64% το 2010).  

Οι ελληνικές εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλή 

συγκέντρωση σε λίγα προϊόντα καθώς από τις 45 κατηγορίες αγροτικών προϊόντων, τα τρία 

πρώτα (σταφύλια, τυριά – φέτα και γιαούρτι) να καλύπτουν ποσοστό 52,33% της συνολικής 

αξίας και τα 12 πρώτα ποσοστό 93% αυτής. Στον συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται οι 

ελληνικές εξαγωγές (σύμφωνα με τον 4ψήφιο κωδικό δασμολογικής κατάταξης) για την 

περίοδο 2012-2014, σε αξία και ποσότητα με, κατ’ έτος, ποσοστό μεταβολής και μερίδιο 

επί του συνόλου.  

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές των 15 πρώτων σε κατάταξη ελληνικών προϊόντων, τα 

οποία καλύπτουν το 96,5% του συνόλου, είναι:  

 

 Σταφύλια (Δασµ. Κλ. 0806): Οι ελληνικές εξαγωγές καλύπτουν ποσοστό 7,45% 

των συνολικών βρετανικών εισαγωγών της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας την 6
η
 

θέση µεταξύ των προμηθευτών της χώρας. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι Νότια 

Αφρική (μερίδιο 18,38%), Τουρκία (14,29%), Χιλή (10,85%), Ισπανία (8,9%), 

ΗΠΑ (8,16%), ενώ έπονται οι Περού (5,17%) και Αίγυπτος (4,46%).  

•  Τυριά (Δασµ. Κλ. 0406): Οι ελληνικές εξαγωγές κατέχουν μερίδιο 2,34% των 

εισαγωγών της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας της 8
η
 θέση µεταξύ των 

προμηθευτών της χώρας. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι Ιρλανδία (28,26%), 

Γαλλία (17,08%), Γερµανία (11,46%), Ιταλία (10,97%), Ολλανδία (7,34%), Δανία 

(7,28%) και Βέλγιο (5,75%). Σημειώνεται ότι το κύριο ελληνικό εξαγόμενο προϊόν 

της κατηγορίας είναι η φέτα (85,8% του συνόλου) ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από 

λευκό τυρί, κεφαλοτύρι, κασέρι και κεφαλογραβιέρα. Σε ό,τι δε αφορά στη φέτα, 

από τη χώρα µας προέρχεται το 80,93% της συνολικής εισαγόμενης ποσότητας του 

προϊόντος, και ακολουθούν οι Γερµανία (6,78%), Βέλγιο (4,66%), Κύπρος (2,75%), 

Δανία (1,46%) και Γαλλία (1,46%). Με δεδομένη την αυστηρή εφαρμογή από τις 

βρετανικές αρχές των κοινοτικών κανονισµών για την προστασία των ΠΟΠ 

προϊόντων και σε συνδυασµό µε παλαιότερη σχετική έρευνα του Γραφείου µας, οι 

εισαγμένες από άλλες χώρες ποσότητες φέτας αφορούν επανεξαγωγές 
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συσκευασμένου προϊόντος.  

 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα, γιαούρτι (Δασµ. Κλ. 0403): Οι ελληνικές εξαγωγές 

κατέχουν µερίδιο 6,65% των εισαγωγών της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας την 5η 

θέση µεταξύ των προμηθευτών της χώρας. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι 

Γαλλία (48,58%), Γερµανία (21,04%), Βέλγιο (10,21%) και Ιρλανδία (6,73%). 

Σημειώνεται ότι το κύριο εξαγώγιμο προϊόν της δασμ. κατηγορίας 0403 είναι το 

γιαούρτι, το οποίο καταγράφει υψηλό ρυθµό ανάπτυξης µεγαλύτερο του 20% σε 

µία αγορά η οποία, το 2014, κατέγραψε µείωση στο σύνολο της κατανάλωσης κατά 

4%.  

 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών (Δασµ. Κλ. 2008): Τα 

ελληνικά προϊόντα κατέχουν μερίδιο 4,86% και καταλαμβάνουν την 8
η
 θέση 

µεταξύ των προµηθευτών του ΗΒ. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Γερµανία 

(15,79%), Ολλανδία (11,84%), Τουρκία (8,56%), Ισπανία (7,15%), Γαλλία 

(6,21%), Ιταλία (6,06%) και Κίνα (5,65%). Τα κύρια εξαγώγιµα προϊόντα της 

κατηγορίας είναι οι κονσέρβες ροδακίνων και μείγματος φρούτων, τα οποία 

καλύπτουν το 88,53% των εξαγωγών της κατηγορίας (66,65% ροδάκινα και 

21,88%  μείγμα φρούτων).  

 Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα (Δασµ. Κλ. 2005): Τα 

ελληνικά προϊόντα κατέχουν µερίδιο 5,29% και καταλαµβάνουν την 7
η
 θέση 

µεταξύ των προµηθευτών του ΗΒ. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Ιταλία (23,47%), 

Ισπανία (15,07%), Γερµανία (11,27%), Βέλγιο (9,54%), Ολλανδία (5,92%) και 

Γαλλία (5,89%). Το κύριο εξαγώγιμο προϊόν της κατηγορίας είναι οι ελιές 

συσκευασμένες σε άρµη.  

 Τοµάτες, παρασκευασμένες ή διατηρηµένες (Δασµ. Κλ. 2002): Τα ελληνικά 

προϊόντα κατέχουν µερίδιο 4,49% και καταλαµβάνουν την 5
η
 θέση µεταξύ των 

προµηθευτών του ΗΒ. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Ιταλία (60,21%), Πορτογαλία 

(13,14%), Ισπανία (8,05%) και Γερµανία (5,89%). Κυριότερα προϊόντα της 

κατηγορίας είναι οι αποφλοιωμένες τοµάτες και ο πελτές τοµάτας.  

 Ψάρια, νωπά (Δασµ. κλ. 0302): Τα ελληνικά προϊόντα κατέχουν µερίδιο 2,41% 

και καταλαµβάνουν την 9
η
 θέση µεταξύ των προµηθευτών του ΗΒ. Κυριότεροι 

ανταγωνιστές είναι οι Νήσοι Φερόε (38,17%), Σουηδία 20,91%), Δανία (8,35%), 

Ισλανδία (8,35%), Ολλανδία (5,12%), Ιρλανδία (4,16%),Γαλλία (2,86%) και 

Νορβηγία (2,66%). Τα κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα της κατηγορίας είναι το 

λαβράκι και η τσιπούρα. Για το πρώτο η χώρα µας κατέχει τη 2
η
 θέση, µετά την 

Ολλανδία, µε µερίδιο αγοράς 18,9%, ακολουθούμενη από την Τουρκία, της οποίας 

οι εξαγωγές λαυρακιού στο ΗΒ κατέγραψαν αύξηση 51% από το 2013 στο 2014, 

έναντι μείωσης των ελληνικών εξαγωγών κατά 60%. Για τη δεύτερη, η χώρα µας 

κατέχει την 1
η
 θέση, µε μερίδιο αγοράς 43,49% ακολουθούμενη από την Ισπανία 

(38,35%) και την 3η η Τουρκία (16,96%). Σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές 

τσιπούρας κατέγραψαν το 2014 µείωση κατά 61%.  

 Άλλα λαχανικά νωπά ή διατηρημένα (Δασμ. Κλάση 0709): Τα ελληνικά 

προϊόντα κατέχουν μερίδιο 0,67% και καταλαμβάνουν την 19
η
 θέση µεταξύ των 

προμηθευτών του ΗΒ. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Ολλανδία (29,55%),  

Ισπανία (20,30%) και Ιρλανδία (15,00%). Κυριότερα προϊόντα της κατηγορίας για 

το 2014 είναι οι κολοκύθες (90%) και τα διάφορα λαχανικά (7,79%), ενώ οι 

φρέσκιες ελιές παρουσιάζουν κατακόρυφη μείωση από 55% του συνόλου το 2010 

σε 0,14% το 2014.  

 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή 

οξικό οξύ (Δασμ. Κλάση 2001): Τα ελληνικά προϊόντα κατέχουν μερίδιο 4,74% 

και καταλαμβάνουν την 8
η
 θέση µεταξύ των προμηθευτών του ΗΒ, διπλασιάζοντας 

το ποσοστό αυτό  σε σχέση με το 2012. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Ολλανδία 

(24,25%),  Ινδία (13,85%, Τουρκία (9,93%) και Ισπανία (9,02%). Κυριότερα 
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προϊόντα της κατηγορίας για το 2014 είναι οι ελιές, σε ξύδι (68,21% του συνόλου 

έναντι 44,29% το 2013) και οι γλυκές πιπεριές (24,42% του συνόλου έναντι 49,43% 

του 2014). 

 Λάχανα, κουνουπίδια κλπ νωπά (Δασμ. Κλάση 0704): Οι ελληνικές εξαγωγές 

κατέχουν μερίδιο 2,72% των εισαγωγών της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας την 6
η
 

θέση µεταξύ των προμηθευτών της χώρας. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι 

Ισπανία (64,69%), Ολλανδία (8,90%), Γαλλία (7,01%), Κένυα (5,80%) και  

Γερµανία (2,97%). Σημειώνεται ότι το κύριο ελληνικό εξαγόμενο προϊόν της 

κατηγορίας είναι τα λαχανάκια Βρυξελλών με σημαντική άνοδο κατά τα τελευταία 

δύο έτη κατά 321% (από 1,04 εκ λίρες το 2012 στα 4,4 εκ. λίρες το 2014). 

 Χυμοί φρούτων (Δασμ. Κλάση 2009): Τα ελληνικά προϊόντα κατέχουν μερίδιο 

0,47% και καταλαμβάνουν την 15
η
 θέση µεταξύ των προμηθευτών του ΗΒ. Τις 

πρώτες θέσεις κατέχουν οι Βέλγιο (28,29%), Ολλανδία (17,87%), Ισπανία 

(16,02%), Γερμανία (9,25% και Πολωνία (5,25%). Τα κυριότερα προϊόντα της 

κατηγορίας για το 2014 είναι οι κατεψυγμένοι χυμοί πορτοκαλιού (34,76%), χυμοί 

ανανά (30,73%) και ανάμικτοι χυμοί φρούτων (21,42%), με τις εξαγωγές τους να 

καταγράφουν, σε μέσο όρο, δυναμική αύξηση από το 2010, κατά 19,17%, 35,47% 

και 84,59% αντίστοιχα. 

 Ελαιόλαδο (Δασμ. Κλάση 1509): Οι ελληνικές εξαγωγές κατέχουν μερίδιο 2,35% 

των εισαγωγών της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας την 3
η
 θέση µεταξύ των 

προμηθευτών της χώρας. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι Ισπανία (56,46%) και η 

Ιταλία (35,00%). Το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου αυξάνεται οριακά στο 

2,95% των βρετανικών εισαγωγών αγνού παρθένου ελαιολάδου, ενώ Ισπανία και 

Ιταλία κατέχουν περίπου το 46% και 44% αντίστοιχα. Σε αξία, από το 2010, οι 

ελληνικές εξαγωγές καταγράφουν μέση τάση μείωσης 0,3% κατ’ έτος.  

 Νωπές φράουλες, ακτινίδια κλπ (Δασμ. Κλάση 0810): Τα ελληνικά προϊόντα 

κατέχουν μερίδιο 0,78% και καταλαμβάνουν την 17
η
 θέση µεταξύ των 

προμηθευτών του ΗΒ. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Ισπανία (31,76%), Ολλανδία 

(13,74%), Χιλή (9,11%), Βέλγιο (5,46%), και Αργεντινή (4,46%). Το κυριότερο 

προϊόν της κατηγορίας για το 2014 είναι τα ακτινίδια (94,94%) και οι φράουλες 

(5,06%). Το σύνολο της κατηγορίας το 2014 καταγράφει αύξηση κατά 100% έναντι 

του 2010. 

 Κρασιά από νωπά σταφύλια (Δασμ. Κλάση 2204): Οι ελληνικές εξαγωγές 

κατέχουν μερίδιο 0,07% των εισαγωγών της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας την 23
η
 

θέση µεταξύ των προμηθευτών της χώρας. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι 

Γαλλία (33,16%), Ιταλία (18,59%), Αυστραλία (8,34%), Ισπανία (8,17%), Νέα 

Ζηλανδία (6,33%), Χιλή (5,69%), ΗΠΑ (4,85%), Γερμανία (4,73%) και Νότιος 

Αφρική (3,50%). Το 2014, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 24,34% 

έναντι του 2013, που αποτελεί τη σημαντικότερη από το 2010.   

 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (Δασμ. Κλάση 0812):  Τα 

ελληνικά προϊόντα κατέχουν μερίδιο 24,45% και καταλαμβάνουν την 2
η
 θέση 

µεταξύ των προμηθευτών του ΗΒ. Την πρώτη θέση κατέχει η Ισπανία (25,57%) 

ενώ τη χώρα μας ακολουθούν οι Ολλανδία (10,36%), Ισραήλ (10,05%), Ιταλία 

(7,85%) και Γαλλία 4,04%). Το κυριότερο προϊόν της κατηγορίας για το 2014 είναι 

η δασμ. κλάση 08129025 - βερίκοκα και πορτοκάλια (98,62%), η οποία από το 

2012 καταγράφει γεωμετρική αύξηση (2012 - 283,6 χιλ. λίρες, 2013 - 663,4 χιλ. 

λίρες και 2014 - 1,86 εκ. λίρες). 

 

Η βρετανική αγορά είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και ανταγωνιστική και η 

προσέγγισή της απαιτεί μεθοδικότητα. Ειδικότερα στα γεωργικά προϊόντα οι Έλληνες 

εξαγωγείς αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό από χώρες που διαθέτουν πολύ 

μεγαλύτερη παραγωγή και εφαρμόζουν εκτεταμένες πολιτικές προώθησης των 
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προϊόντων τους. Η στήριξη των προϊόντων που έχουν παρουσία στην αγορά είναι 

επιβεβλημένη προκείμενου να αντιμετωπισθεί η υποχώρηση των µεριδίων αγοράς. 

Πέραν των παραδοσιακών μεθόδων προβολής, σηµαντικό ρόλο μπορεί να 

διαδραματίσει η χρησιμοποίηση νέων πρωτοποριακών-καινοτόµων συσκευασιών στα 

παραδοσιακά προϊόντα και η εισαγωγή νέων προϊόντων, τα οποία θα διευρύνουν τα 

µερίδια αγοράς.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, παρατηρούμε ότι η 

παρουσία τους στη βρετανική αγορά είναι περιορισμένη, καθώς το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται σε δύο κυρίως προϊόντα, τη φέτα και τα κρασιά.  

 

       

      Αντώνιος Κατεπόδης 

       Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Συν: 1 Πίνακας (σελ. 8) 
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Πίνακας 1 

Ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4ψηφια Δασμ.Κλάση)                                                                                                                                                                                                
Περίοδος 2012 - 2014 

 

2012 

% μεριδίο 
επί του 

συνολού 
αξίας της 

κατηγορίας 

2013 

% μεριδίο 
επί του 

συνολού 
αξίας της 

κατηγορίας 

% μεταβολή  
2013/2012 

2014 

% μεριδίο 
επί του 

συνολού 
αξίας της 

κατηγορίας 

% μεταβολή 
2014/2013 

    
Αξία 

(λίρες) 
Ποσότητα 

(κιλά) 
  

Αξία 
(λίρες) 

Ποσότητα 
(κιλά) 

  
Αξία 

(λίρες) 
Ποσότητα 

(κιλά) 
Αξία 

(λίρες) 
Ποσότητα 

(κιλά) 
  

Αξία 
(λίρες) 

Ποσότητα 
(κιλά) 

1 
0806 - Σταφύλια, 
νωπά ή ξερά 

      
36.116.952    

       
21.869.099    

18,55% 
      

39.288.551    
     

22.493.094    
18,95% 8,78% 2,85% 

      
46.202.023    

      
27.176.564    

22,93% 17,60% 20,82% 

2 
0406 - Τυριά και 
πηγμένο γάλα για 
τυρί 

      
28.392.768    

         
6.200.118    

14,59% 
      

34.714.873    
       

7.470.757    
16,75% 22,27% 20,49% 

      
33.915.272    

        
7.243.210    

16,83% -2,30% -3,05% 

3 

0403 - 
Βουτυρόγαλα, 
πηγμένο γάλα και 
πηγμένη κρέμα, 
γιαούρτι, ..... 

      
16.489.855    

         
7.269.124    

8,47% 
      

18.811.570    
       

7.908.522    
9,08% 14,08% 8,80% 

      
25.298.889    

      
10.588.989    

12,56% 34,49% 33,89% 

4 

2008 -. Καρποί και 
φρούτα και άλλα 
βρώσιμα μέρη 
φυτών, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα..... 

      
26.882.255    

       
27.100.655    

13,81% 
      

28.015.435    
     

26.073.075    
13,52% 4,22% -3,79% 

      
18.809.844    

      
17.809.294    

9,34% -32,86% -31,69% 

5 

2005 - Άλλα 
λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 
αλλιώς παρά με ξίδι 
ή οξικό οξύ, όχι 
κατεψυγμένα... 

      
15.927.899    

         
6.679.708    

8,18% 
      

15.111.613    
       

6.972.333    
7,29% -5,12% 4,38% 

      
17.868.849    

        
8.135.793    

8,87% 18,25% 16,69% 

6 

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

      
12.325.364    

       
17.518.143    

6,33% 
      

14.103.489    
     

20.174.011    
6,80% 14,43% 15,16% 

      
12.864.752    

      
21.025.309    

6,39% -8,78% 4,22% 
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7 

0302 - Ψάρια, νωπά 
ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη (εκτός 
από τα φιλέτα και 
άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 
0304). 

      
27.261.629    

         
8.797.337    

14,00% 
      

20.206.953    
       

7.843.644    
9,75% -25,88% -10,84% 

        
9.799.022    

        
3.204.245    

4,86% -51,51% -59,15% 

8 

0709 -. Άλλα 
λαχανικά, νωπά ή 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη (εκτός 
από πατάτες, 
ντομάτες, 
παρόμοια λαχανικά, 
βρώσιμα προϊόντα 
του γένους 
Brassica, τα 
μαρούλια "Lactuca 
sativa" και ραδίκια 
"Cichorium spp.", 
Καρότα... 

        
5.223.979    

         
5.749.364    

2,68% 
        

5.456.464    
       

8.657.761    
2,63% 4,45% 50,59% 

        
5.433.448    

        
9.830.864    

2,70% -0,42% 13,55% 

9 

2001 - Λαχανικά, 
καρποί και φρούτα 
και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι 
ή οξικό οξύ 

        
2.262.384    

            
811.233    

1,16% 
        

4.055.169    
       

1.341.043    
1,96% 79,24% 65,31% 

        
4.996.224    

        
2.533.459    

2,48% 23,21% 88,92% 

10 

0704 - Λάχανα, 
κουνουπίδια, 
κράμβες σγουρές, 
γογγυλοκράμβες 
και παρόμοια 
βρώσιμα προϊόντα 
του γένους 
Brassica, νωπά ή 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη.... 

        
1.105.769    

         
3.015.534    

0,57% 
        

2.843.151    
       

8.046.029    
1,37% 157,12% 166,82% 

        
4.394.787    

      
11.921.698    

2,18% 54,57% 48,17% 

11 

2009 - Χυμοί 
φρούτων, 
συμπεριλ. 
γλεύκους 
σταφυλιών, και 
χυμοί λαχανικών… 

        
4.343.365    

         
5.408.224    

2,23% 
        

3.330.047    
       

4.751.463    
1,61% -23,33% -12,14% 

        
4.214.337    

        
6.597.984    

2,09% 26,55% 38,86% 



7 
 

12 

1509 - Ελαιόλαδο 
και τα κλάσματά 
του που 
λαμβάνεται από 
τον καρπό της ελιάς 
μόνο με μηχανικές 
μεθόδους ή άλλες 
φυσικές 
επεξεργασίες… 

        
3.403.570    

         
1.461.425    

1,75% 
        

3.660.608    
       

1.179.118    
1,77% 7,55% -19,32% 

        
3.354.308    

        
1.169.387    

1,66% -8,37% -0,83% 

13 

0810 - Νωπές 
φράουλες, 
σμέουρα, ακτινίδια, 
βατόμουρα… 

        
1.801.748    

         
2.015.915    

0,93% 
        

1.770.165    
       

1.834.747    
0,85% -1,75% -8,99% 

        
3.146.662    

        
3.203.752    

1,56% 77,76% 74,62% 

14 

2204 - Κρασιά από 
νωπά σταφύλια, 
incl. εμπλουτισμένα 
με αλκοόλη 
κρασιά? γλεύκους 
σταφυλιών… 

        
1.825.724    

            
719.766    

0,94% 
        

1.756.567    
          

752.278    
0,85% -3,79% 4,52% 

        
2.184.091    

           
897.088    

1,08% 24,34% 19,25% 

15 

0812 - Φρούτα και 
ξηροί καρποί, 
προσωρινά 
διατηρημένα,.... 

           
283.666    

            
461.630    

0,15% 
           

663.463    
       

1.082.668    
0,32% 133,89% 134,53% 

        
1.885.018    

        
3.014.868    

0,94% 184,12% 178,47% 

16 

0811 - Καρποί και 
φρούτα, άψητα ή 
ψημένα στον ατμό 
ή βρασμένα στο 
νερό, 
κατεψυγμένα, 
έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων 
γλυκαντικών 

        
1.585.447    

         
1.116.329    

0,81% 
        

1.853.929    
       

1.401.896    
0,89% 16,93% 25,58% 

        
1.384.681    

           
986.060    

0,69% -25,31% -29,66% 

17 

0304 - Φιλέτα και 
άλλη σάρκα 
ψαριών, έστω και 
αλεσμένα, νωπά, 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 

        
1.677.096    

            
244.584    

0,86% 
        

2.745.589    
          

481.239    
1,32% 63,71% 96,76% 

        
1.344.791    

           
202.253    

0,67% -51,02% -57,97% 
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18 

0809 - Βερίκοκα, 
κεράσια, ροδάκινα 
συμπερ. 
νεκταρίνια, 
δαμάσκηνα και 
αγριοδαμάσκηνα, 
νωπά 

        
1.172.304    

            
769.353    

0,60% 
        

2.007.414    
       

1.160.177    
0,97% 71,24% 50,80% 

            
566.826    

           
380.701    

0,28% -71,76% -67,19% 

19 

0711 - Λαχανικά 
διατηρημένα 
προσωρινά, π.χ. με 
αέριο διοξείδιο του 
θείου ή σε άλμη, σε 
θειωμένο νερό ή σε 
άλλα συντηρητικά 
διαλύματα, … 

           
342.397    

            
170.271    

0,18% 
           

347.343    
          

175.313    
0,17% 1,44% 2,96% 

            
555.347    

           
269.937    

0,28% 59,88% 53,97% 

20 

0303 - 
Κατεψυγμένα 
ψάρια (. Φιλέτα 
εκτός ψαριών και 
άλλη σάρκα 
ψαριών της κλάσης 
0304) 

             
61.909    

              
13.436    

0,03% 
             

10.934    
              

2.180    
0,01% -82,34% -83,77% 

            
414.694    

             
71.333    

0,21% 3692,70% 3172,16% 

21 
0409 - Φυσικό μέλι            

399.145    
            

100.571    
0,21% 

           
332.875    

            
78.111    

0,16% -16,60% -22,33% 
            

390.689    
             

95.250    
0,19% 17,37% 21,94% 

22 
2203 - Μπίρα από 
βύνη 

           
557.577    

            
291.776    

0,29% 
           

564.918    
          

465.090    
0,27% 1,32% 59,40% 

            
358.149    

           
376.547    

0,18% -36,60% -19,04% 

23 

0804 - χουρμάδες, 
σύκα, ανανάδες, 
αβοκάντο, 
γκουάβα, μάγγες 
και μαγγούστες, 
νωπά ή ξερά 

           
500.805    

            
334.758    

0,26% 
           

526.090    
          

269.792    
0,25% 5,05% -19,41% 

            
285.589    

           
111.554    

0,14% -45,71% -58,65% 

24 

2007 - Γλυκά 
κουταλιού, ζελέδες, 
μαρμελάδες, 
πολτοί και πάστες 
φρούτων και 
καρπών, που 
παίρνονται από 
βράσιμο, με ή 
χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

           
128.025    

              
75.779    

0,07% 
        

1.501.219    
          

684.753    
0,72% 1072,60% 803,62% 

            
248.939    

           
112.826    

0,12% -83,42% -83,52% 
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25 

0305 - ψαριών, 
κατάλληλα για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση, 
αποξηραμένα, 
αλατισμένα ή σε 
άρμη? καπνιστά 
ψάρια, κατάλληλα 
για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο… 

        
2.654.871    

            
400.640    

1,36% 
        

1.769.289    
          

179.953    
0,85% -33,36% -55,08% 

            
247.956    

             
49.973    

0,12% -85,99% -72,23% 

26 
0805 - 
Εσπεριδοειδή, 
νωπά ή ξερά 

           
345.917    

         
1.106.670    

0,18% 
             

25.096    
          

114.800    
0,01% -92,75% -89,63% 

            
231.582    

           
567.014    

0,11% 822,78% 393,91% 

27 

0802 - Άλλοι καρποί 
με κέλυφος, νωποί 
ή ξεροί, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή 
τη φλούδα τους… 

             
73.087    

                
8.132    

0,04% 
           

467.450    
            

50.204    
0,23% 539,58% 517,36% 

            
229.047    

             
50.444    

0,11% -51,00% 0,48% 

28 

2006 - Λαχανικά, 
φρούτα, ξηρούς 
καρπούς και 
φρούτα, φλούδες 
και άλλα βρώσιμα 
μέρη φυτών 
διατηρημένα με 
ζάχαρη … 

                  
769    

                    
153    

0,00% 
             

54.070    
            

20.106    
0,03% 6931,21% 13041,18% 

            
161.866    

           
207.205    

0,08% 199,36% 930,56% 

29 

0408 - Αυγά 
πτηνών χωρίς το 
τσόφλι τους και 
κρόκοι αυγών, 
νωπά, 
αποξηραμένα, … 

             
31.553    

              
10.895    

0,02% 
           

195.051    
            

80.820    
0,09% 518,17% 641,81% 

            
151.313    

             
17.964    

0,08% -22,42% -77,77% 

30 

0807 - Πεπόνια, 
συμπερ. 
καρπούζια, και 
καρποί "παπάγια", 
νωπά 

           
712.638    

         
2.874.739    

0,37% 
           

527.686    
       

1.353.310    
0,25% -25,95% -52,92% 

            
115.437    

        
2.488.843    

0,06% -78,12% 83,91% 

31 

2004 - λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 
αλλιώς παρά με ξίδι 
ή οξικό οξύ, 
κατεψυγμένα … 

           
164.078    

            
274.003    

0,08% 
           

107.010    
            

86.960    
0,05% -34,78% -68,26% 

            
101.085    

             
69.453    

0,05% -5,54% -20,13% 
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32 

0713 - Όσπρια 
ξερά, χωρίς λοβό, 
έστω και 
ξεφλουδισμένα ή 
σπασμένα 

             
44.869    

              
26.003    

0,02% 
             

68.407    
            

45.130    
0,03% 52,46% 73,56% 

              
60.483    

             
42.252    

0,03% -11,58% -6,38% 

33 

0813 - 
Αποξηραμένα 
βερίκοκα, 
δαμάσκηνα, μήλα, 
ροδάκινα, αχλάδια, 
καρποί "παπάγια", 
οζυφοίνικα και 
άλλα βρώσιμα 
φρούτα, … 

               
8.011    

                
2.416    

0,00% 
             

22.621    
              

4.556    
0,01% 182,37% 88,58% 

              
44.443    

               
7.552    

0,02% 96,47% 65,76% 

34 

0714 - Ρίζες και 
βολβοί της 
μανιόκας, 
αραρούτης ή 
σαλεπιού, κόνδυλοι 
ηλίανθου, 
γλυκοπατάτες και 
παρόμοιες ρίζες, ... 

 ..   ..  #VALUE!  ..   ..  #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
              

33.033    
             

42.956    
0,02% #VALUE! #VALUE! 

35 

0708 - Λαχανικά 
λοβοφόρα, με ή 
χωρίς λοβό, νωπά ή 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

               
3.165    

                
1.626    

0,00% 
             

56.721    
            

38.905    
0,03% 1692,13% 2292,68% 

              
32.210    

             
17.280    

0,02% -43,21% -55,58% 

36 

0706 - Καρότα, 
γογγύλια, 
κοκκινογούλια για 
σαλάτα, σέλινα, 
ραπάνια και 
παρόμοιες 
βρώσιμες ρίζες, 
νωπά ή 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

           
205.939    

            
397.273    

0,11% 
             

81.735    
            

62.802    
0,04% -60,31% -84,19% 

              
29.200    

             
58.328    

0,01% -64,27% -7,12% 

37 

1512 - 
ηλιοτρόπιου, 
κνήκου ή 
βαμβακιού και τα 
κλάσματά τους, … 

             
25.543    

              
24.140    

0,01% 
             

51.606    
            

48.180    
0,02% 102,04% 99,59% 

              
24.879    

             
25.020    

0,01% -51,79% -48,07% 
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38 

2003 - Μανιτάρια 
και τρούφες, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 
αλλιώς παρά με ξίδι 
ή οξικό οξύ 

               
6.723    

                
1.115    

0,00% 
               

5.807    
              

2.960    
0,00% -13,62% 165,47% 

              
24.821    

             
38.370    

0,01% 327,43% 1196,28% 

39 

0307 - Μαλάκια, 
κατάλληλα για 
κατανάλωση από 
τον άνθρωπο, 
ακόμη και 
καπνιστά, έστω και 
χωρίς το όστρακό 
τους, ζωντανά, 
νωπά, διατηρημένα 
με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε 
άρμη 

             
58.558    

              
23.750    

0,03% 
             

29.963    
            

13.208    
0,01% -48,83% -44,39% 

              
20.245    

               
2.614    

0,01% -32,43% -80,21% 

40 

0703 - Κρεμμύδια, 
σκόρδα, πράσα και 
άλλα παρόμοια 
λαχανικά, νωπά ή 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη… 

             
30.916    

              
51.738    

0,02% 
               

2.924    
            

18.000    
0,00% -90,54% -65,21% 

              
12.883    

             
66.000    

0,01% 340,60% 266,67% 

41 

1517 -. Μαργαρίνη, 
άλλα μείγματα ή 
παρασκευάσματα 
βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή 
φυτικά και τα 
βρώσιμα κλάσματα 
διαφόρων λιπών ή 
λαδιών… 

               
5.105    

                
1.794    

0,00% 
             

34.532    
            

12.486    
0,02% 576,43% 595,99% 

              
10.364    

               
4.019    

0,01% -69,99% -67,81% 

42 

1507 - Σογιέλαιο 
και τα κλάσματά 
του, έστω και 
εξευγενισμένα … 

 ..   ..  #VALUE! 
                   

316    
                    

50    
0,00% #VALUE! #VALUE! 

              
10.323    

             
12.360    

0,01% 3166,77% 24620,00% 
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43 

0710 - Λαχανικά, 
άψητα ή ψημένα 
στον ατμό ή 
βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα 

 ..   ..  #VALUE! 
                     

87    
                    

30    
0,00% #VALUE! #VALUE! 

                
4.109    

               
2.578    

0,00% 4622,99% 8493,33% 

44 

1510 - Άλλα λάδια 
και τα κλάσματά 
τους, που 
παίρνονται 
αποκλειστικά από 
ελιές, έστω και 
εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα, 
συμπερ. μείγματα 
από αυτά τα λάδια 
ή τα κλάσματα με 
λάδια ή κλάσματα 
της κλάσης 1509 

             
24.108    

              
13.553    

0,01% 
               

7.298    
              

2.828    
0,00% -69,73% -79,13% 

                   
810    

                   
403    

0,00% -88,90% -85,75% 

45 

0306 - 
Μαλακόστρακα, 
έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, 
ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με 
απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε 
άλμη, ακόμα 
καπνιστά, συμπερ. 
μαλακόστρακα με 
κέλυφος ψημένα 
στον ατμό ή 
βρασμένα στο 
νερό? Αλεύρια, 
σκόνες .... 

           
198.223    

              
52.383    

0,10% 
             

92.931    
            

18.096    
0,04% -53,12% -65,45% 

                     
79    

                     
19    

0,00% -99,91% -99,90% 

  

Σύνολο 
ελληνικών 
εξαγωγών 
αργοτικών 
προϊόντων σε ΗΒ 

    
194.665.705    

     
123.465.155    

100,00% 
    

207.279.029    
   

133.452.478    
100,00% 6,48% 8,09% 

    
201.463.399    

    
140.729.612    

100,00% -2,81% 5,45% 

 


