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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

 

Γενικά Στοιχεία Γεωργικού Τομέα 
 

Η συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ της Σερβίας παραμένει υψηλή παρά την υποχώρησή 

της κατά την τελευταία δεκαετία. Το έτος 2019, ο γεωργικός τομέας αντιπροσώπευε 

το 6,3% του ΑΕΠ της χώρας, απασχολώντας σχεδόν το 16.9% του εργατικού δυναμικού 

(Παγκόσμια Τράπεζα). Η Σερβία έχει πολύ ευνοϊκές φυσικές συνθήκες (γη και κλίμα) 

για ποικίλη γεωργική παραγωγή. Το ηπειρωτικό κλίμα με κρύους χειμώνες και ζεστά 

υγρά καλοκαίρια είναι ιδανικό για εντατική παραγωγή φρούτων κά.  

 

Συμβολή κάθε κλάδου στο ΑΕΠ (2019) Αγροτικός Τομέας Βιομηχανία Υπηρεσίες 

 (%ΑΕΠ) 6.3 25.5 50.0 
 (% ετήσιας μεταβολής) 15.2 2.8 2.8 
Απασχόληση ανά κλάδο (% επί της 
συνολικής απασχόλησης) 

16.9 25.1 58.0 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Το έτος 2020 η Σερβία διέθετε 5 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης. Η γεωργική 

παραγωγή είναι πιο εμφανής στη Βοϊβοντίνα (βόρεια Σερβία) η οποία αντιπροσωπεύει 

το 84% της συνολικής καλλιεργήσιμης γης. Η δομή της γεωργικής παραγωγής 

αποτελείται κατά 70% από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και 30% 

κτηνοτροφικών. Περίπου το 90% της αρόσιμης γης είναι ιδιόκτητο και το 10% ανήκει 

στο κράτος. Σύμφωνα με την απογραφή της σερβικής γεωργίας του 2012, το 99,6% των 

γεωργικών οντοτήτων ήταν οικογενειακά νοικοκυριά και το 0,4% νομικά πρόσωπα. Το 

μέσο μέγεθος της οικογενειακής εκμετάλλευσης  ανέρχεται σε 4,5 εκτάρια και το μέσο 

μέγεθος των εμπορικών εγγεγραμμένων εκμεταλλεύσεων  ανέρχεται σε 10,6 εκτάρια. 

Οι γεωργικές εξαγωγές αποτελούν περισσότερο από το ένα πέμπτο όλων των 

πωλήσεων της χώρας στην παγκόσμια αγορά. Η Σερβία είναι, επίσης,  από τους 

μεγαλύτερους προμηθευτές φρούτων (φρέσκων και κατεψυγμένων) στην αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποτελούν τις σημαντικότερες 

χώρες πελάτες της.  

Η Σερβία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός δαμάσκηνων στον κόσμο (582.485 

τόνους), ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός σμέουρων (89.602 τόνους), σημαντικός 

παραγωγός αραβοσίτου (6,48 εκατομμύρια τόνους ή 32η στον κόσμο) και σίτου (2,07 

εκατομμύρια τόνους ή 35η παγκοσμίως). Άλλα σημαντικά σερβικά γεωργικά προϊόντα 

είναι τα εξής: ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, σόγια, πατάτες, μήλα, χοιρινό κρέας, βόειο 

κρέας, πουλερικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Η παραγωγή φρούτων αποτελείται 
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κυρίως από μήλα, σταφύλια, δαμάσκηνα, ροδάκινα, αχλάδια και μούρα. Στη Σερβία 

χρησιμοποιείται ευρέως η επεξεργασία φρούτων για δημιουργία τελικών προϊόντων 

όπως το μπράντι, οι μαρμελάδες, οι χυμοί και οι  κομπόστες. Οι κύριες καλλιέργειες 

είναι ο αραβόσιτος και το σιτάρι, μαζί με το κριθάρι, τη βρόμη και τη σίκαλη. Τα ζωικά 

προϊόντα που εξάγονται περιλαμβάνουν χοιρινό κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, 

πουλερικά και βόειο κρέας. 

Στη Σερβία υπάρχουν 56.000 εκτάρια αμπελώνων, που παράγουν περίπου 230 

εκατομμύρια λίτρα κρασί ετησίως. Οι πιο διάσημες περιοχές αμπελουργίας βρίσκονται 

στη Βοϊβοντίνα και τη Σουματίγια.  

Η σερβική βιομηχανία τροφίμων είναι γνωστή τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. Μερικά από τα διεθνή εμπορικά ‘’σήματα’’ του κλάδου τροφίμων και 

ποτών είναι εγκατεστημένα στη Σερβία όπως οι Pepsi Co, Nestlé, Coca-Cola 

(Βελιγράδι), Heineken (Νόβι Σαντ) και Carlsberg (Backa Palanka) ή Nordzucker στη 

βιομηχανία ζάχαρης. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας Covid-19 
 

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικά τον γεωργικό τομέα της Σερβίας στις 

αρχές του 2020, οδηγώντας, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, σε αύξηση των 

τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων όπως σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι.   

Από την άλλη πλευρά, η σερβική κυβέρνηση παρείχε υψηλότερες τιμές αγοράς 

καλαμποκιού, σίτου και άλλων δημητριακών, για να στηρίξει τον γεωργικό τομέα, ο 

οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές τον Μάρτιο-Μάιο του 2020, λόγω απαγόρευσης 

λειτουργίας των  λαϊκών, υπαίθριων ή ‘’πράσινων αγορών’’. Η αποζημίωση με τη 

μορφή υψηλότερων τιμών αγοράς σιτηρών, ωστόσο, αποτελεί σημαντική ενίσχυση 

μόνο για τους παραγωγούς δημητριακών, ενώ οι καλλιεργητές φρούτων και ιδιαίτερα 

οι καλλιεργητές λαχανικών υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Στα μέσα Ιουνίου 2020, 

στους παραγωγούς βύσσινου προσφέρθηκε τόσο χαμηλή τιμή αγοράς που πολλοί από 

αυτούς εγκατέλειψαν τη συγκομιδή. Η απαγόρευση της λειτουργίας των ‘’πράσινων 

αγορών’’ διήρκεσε κατά την περίοδο της αρχικής σοδιάς φρούτων και λαχανικών, 

ακριβότερης και πιο κερδοφόρας. Περαιτέρω πτώση αυτών των τιμών φαινόταν 

αναπόφευκτη μετά την λήξη της  θερινής περιόδου έτους 2020, με αποτέλεσμα οι 

παραγωγοί να μην έχουν την ευκαιρία να αντισταθμίσουν εν μέρει τις απώλειές τους. 

Οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής δεν σημαίνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές για τους 

καταναλωτές. Πολλά γεωργικά προϊόντα με χαμηλότερη τιμή αγοράς σημείωσαν 

σημαντικά υψηλότερες τιμές στις ‘’πράσινες αγορές’’ τον Ιούνιο του 2020 από ό, τι την 

αντίστοιχη περίοδο  του 2019 (πατάτες, χοιρινό, φασολάκια κ.λπ.). Επίσης, οι τιμές 

καταναλωτή για την εισαγωγή φρούτων και λαχανικών (καρπούζια, πεπόνια, 

μπανάνες, σκόρδο και λεμόνι) ήταν πολύ ακριβές σε σύγκριση με το προηγούμενο 
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έτος. Αυτό οφείλεται στο κλείσιμο ορισμένων συνόρων, άρα υψηλότερων τιμών 

μεταφοράς. 

 

Διμερές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων Ελλάδας – 

Σερβίας  
 

Διαχρονικά το μερίδιο των γεωργικών προϊόντων & τροφίμων καταλαμβάνει περίπου 

το 50% του συνολικού διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Σερβίας. Στα κυριότερα εξαγόμενα 

ελληνικά προϊόντα περιλαμβάνονται οι καρποί και τα φρούτα (κυρίως εσπεριδοειδή, 

αλλά  και βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, πεπόνια, καρπούζια, φράουλες, κεράσια κ.ά.), 

καπνά, λαχανικά, λιπάσματα, εκχυλίσματα βύνης, ελαιόλαδο και βαμβάκι.  Στις 

εισαγωγές από τη Σερβία κυριαρχούν τα ποτά (κυρίως μεταλλικά και τα αεριούχα νερά 

και μπύρα), τα παγωτά, τα λάδια (κυρίως σογιέλαιο), οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, η 

ζάχαρη και η μελάσα, το καλαμπόκι, τα λαχανικά (κυρίως ντομάτες & κατεψυγμένα και 

παρασκευασμένα λαχανικά), και τα κατεψυγμένα φρούτα (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

Τομείς με προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα  
 

Όπως προαναφέρθηκε, η γεωργία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 

της Σερβικής οικονομίας. Αρκετά τοπικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 

εγχωρίως αλλά και διεθνώς. Τα  κύρια εισαγόμενα στη Σερβία αγροτικά προϊόντα 

περιλαμβάνουν τον καφέ, τα καπνά, τη σόγια, τις μπανάνες, τα λαχανικά και τα ψάρια.  

Τα ‘’αδύνατα σημεία’’ της σερβικής γεωργίας, μεταξύ άλλων, αφορούν τα χαμηλά 

εισοδήματα, τα πρότυπα που μερικές φορές αποκλίνουν από τους διεθνείς κανόνες, 

ζητήματα υποδομής και η παρουσία μονοπωλίων στην αλυσίδα παραγωγής και 

λιανικής. 

Συμπερασματικά, λόγω της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της σερβικής γεωργίας (πχ 

κυρίως φρούτων, λαχανικών και κτηνοτροφικών προϊόντων),αυτή παρουσιάζει, 

κυρίως, επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα αυτό. Τα περιθώρια εξαγωγής αντίστοιχων 

ελληνικών προϊόντων στη Σερβία δεν είναι αξιόλογα. Οι περιορισμένες εξαγωγές μας 

αφορούν κυρίως γαλακτοκομικά (πχ γιαούρτι, τυρί, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

κλπ) και επιλεγμένα-delicatessen- ή ΠΟΠ κ.ά. προϊόντα. Αντίθετα ως προς τις εξαγωγές 

διαφαίνονται σημαντικές προοπτικές για το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο και τις 

επιτραπέζιες ελιές. Ειδικότερα, όσον αφορά στο ελαιόλαδο, μη παραδοσιακό προϊόν 

διατροφής των Σέρβων, η κατανάλωση του τα τελευταία έτη σημειώνει σταθερή 

αύξηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η κατανάλωσή 

του ανερχόταν σε 2.663.621 λίτρα το έτος 2017 αλλά τον επόμενο και μεθεπόμενο 

χρόνο υπερέβη τα 3.255.537 λίτρα . 
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Προβλήματα σε Αγρό-διατροφικό τομέα 
 

Κατά καιρούς οι ελληνικές, όπως και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε είναι 

εγκατεστημένες στη Σερβία είτε δραστηριοποιούνται στη χώρα μέσω εξαγωγών, 

αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα όπως πχ εμπόδια πρόσβασης στην τοπική αγορά. 

Κοινό τους χαρακτηριστικό αποτελεί συνήθως, η ανακοίνωση επίλυσής τους, από 

πλευράς των εδώ αρμόδιων αρχών, κατόπιν ενεργειών Πρεσβείας, ΕΕ κτλ, και η 

αργότερα η επανεμφάνισή τους μετά από μήνες ή λίγα χρόνια.  Χαρακτηριστικά, 

παραδείγματα αποτελούν η έλλειψη ύπαρξης εγκαταστάσεων ανάλυσης δείγματος 

για ποιοτικό έλεγχο κοντά στα σύνορα, με αποτέλεσμα  την επιβάρυνση των εταιρειών 

με επιπρόσθετα έξοδα αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις, η θέση σε ισχύ μη 

δασμολογικών εμποδίων, συνήθως με τη μορφή υπερβολικών, γραφειοκρατικών ή 

αβάσιμων απαιτήσεων ως προς τα φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά, οι 

οποίες δε συνάδουν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μη αποδοχή 

ψηφιακών πιστοποιητικών, προβλήματα με προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε, καθώς και 

προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ύπαρξης ποσοστώσεων στην εισαγωγή 

αρκετών προϊόντων (μικρά περιθώρια ποσοστώσεων και περιστατικά ταχείας 

εξάντλησής τους). 

 

Διμερής Θεσμική Συνεργασία στον τομέα Γεωργίας & Τροφίμων 
 

Υφίσταται Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας (2012) ενώ εκκρεμεί 
Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς παρασιτοκτόνων, διαχειρίσεως παρασίτων, 
ασφαλείας τροφίμων, γεωργίας της ακρίβειας, κλιματικής αλλαγής και 
φυτοϋγειονομικών. 

 

Δράσεις προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 
 

Κατά την προ της πανδημίας Covid-19 εποχή το Γραφείο O.E.Y. Bελιγραδίου είχε 

προβεί ή συμμετάσχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε σειρά δράσεων 

υποστήριξης των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπως πχ την ετήσια 

εκδήλωση «ελληνικής κουζίνας με παράλληλη προβολή ελληνικών τροφίμων και 

ποτών» στο Βελιγράδι στις 16.1.2019 που έκτοτε, όμως δεν επαναλήφθηκε. Η εν λόγω 

εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση και προβολή ελληνικών προϊόντων διατροφής 

σε ειδικό καταναλωτικό κοινό και διεξαγόταν, συνήθως, σε συνεργασία με : (ι) το 

ελληνικών συμφερόντων ξενοδοχείο Metropol Palace καθώς και (ιι) την αλυσίδα 

‘’σουπερμάρκετ’’ Βερόπουλος (super Vero), στο εστιατόριο του ξενοδοχείου κά. 
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Ελληνικές Επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα 
 

Στη Σερβία δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, στον 

τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Μερικές από αυτές είναι η Ελληνική 

Βιομηχανία Ζάχαρης, η αλυσίδα ‘’σούπερ μάρκετ’’ Super Vero (Βερόπουλος), η Chipita, 

η Alfa Foods, η Olympus Foods, η Terra Creta κ.ά. (βλ. Παράρτημα Ι). 

Τέλος και άλλες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται κατά την τελευταία δεκαετία 

στον σερβικό γεωργικό τομέα. Από τις πιο σημαντικές φαίνεται να είναι αυτές των 

Η.Α.Ε. 
 

Εμιρατινές Επενδύσεις στον γεωργικό τομέα 

 

-Επενδύσεις εμιρατινής Al Dahra στον γεωργικό τομέα 

Στις 28 Μαρτίου 2013 στο Αμπού Ντάμπι, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας για  τον 

τομέα της γεωργίας μεταξύ του τότε Υπουργού Οικονομικών της Σερβίας, κ. Μλάντιαν 

Ντίνκιτς και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Al Dahra κ. Hamad Saeed Al Shamsi. Η 

συμφωνία με την  Al Dahra Agricultural Company αφορά την ανάπτυξη 15.000 

τουλάχιστον εκταρίων καλλιεργήσιμης γης στη Βοϊβοντίνα, για την παραγωγή μιας 

σειράς καλλιεργειών, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, και η αξία της 

ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα ΗΑΕ συμφώνησαν επίσης να 

παράσχουν χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αρδευτικών καναλιών 

της Σερβίας, καθώς και σε επενδύσεις σε logistics για την εξαγωγή των εμπορευμάτων. 

 

-Επενδύσεις της εμιρατιvών Elite Agro & Al Ravafed στον γεωργικό τομέα  

Η Συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη στις 4 Ιουλίου 2014, από τον τότε Υπουργό 

Οικονομίας της Σερβίας κ. Ντούσαν Βούχοβιτς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Al 

Ravafved, κ. Mahmud Ibrahim Al Mahnud. Η εμιρατινή εταιρεία παραγωγής σιτηρών, 

Elite Agro LLC, η οποία είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της σερβικής Yugo Elite Agro, 

απέκτησε πρόσφατα την κυριότητα 100% στην Al Rawafed Holding, καθιστώντας την 

ιδιοκτήτη 12.000 εκταρίων αρόσιμης γης στη Σερβία και έναν από τους μεγαλύτερους 

γαιοκτήμονες της χώρας.  Η Al Rawafed δραστηριοποιούνταν κυρίως στην καλλιέργεια 

σιταριού, αραβόσιτου, ηλίανθου και σόγιας σε περίπου 10.400 εκτάρια γης και η Yugo 

Elite Agro κατείχε 1.600 εκτάρια γης στη Zobnatica. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σερβικό γεωργικό-κτηνοτροφικό τομέα, agri-

business, τρόφιμα, ελαιόλαδο ή ελιές  και τρόπους πρόσβασης στην αγορά της 

Σερβίας, μπορείτε να αναζητήσετε στις ακόλουθες έρευνες, εργασίες του Γραφείου 

Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου, όπως:  
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- Έρευνα Αγοράς Ελαιόλαδου & Αγρο-βιομηχανίας στη Σερβία  

 

- Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας 2020  

 

- Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ για την Οικονομία της Σερβίας και την Ανάπτυξη των 

Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας 2019-2020 

 

Τέλος, εκτός των ανωτέρω, στην ιστοσελίδα  του Υπ. Εξωτερικών www.agora.mfa.gr   
αναρτώνται καθημερινά οικονομικές, εμπορικές, επιχειρηματικές κλπ. πληροφορίες, 

όπως και έρευνες, μελέτες, εκθέσεις κ.ά. του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9F-%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing-Business-in-Serbia-2020%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FINAL%20%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202019-2020%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FINAL%20%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202019-2020%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/865
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Παράρτημα Ι                                                     
 

Greek Companies’ List  

Agents involved in the sale of a variety of goods (pastry products) 

ALFA FOODS DOO BEOGRAD 

Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-
finished products 

DOO KONEL PRO BAČKA PALANKA 

Beverage preparation and serving services 

ESTIA MAS DOO 

GLOBAL CAPITAL SERVICES DOO 

Dairies and cheese 

MISTOMLEK DOO NIŠ 

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds 

GUČEVSKI DOO BEOGRAD  In the blockade 

Manufacture of grain mill products 

EVGENIOU GRAINS PLUS D.O.O. BEOGRAD (VRAČAR) 

Mediation in the sale of agricultural raw materials, animals, textile raw materials and semi-finished 
products 

DOO ARTEMI BAČKA PALANKA 

Non-specialized  wholesale trade 

KALLAS PAPADOPOULOS SB DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 

Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco 

FAST START DOO 

OL-OIL.GR D.O.O. NOVI SAD                           

Non-specialized wholesale trade 

BALKAN OLIVES AND OIL DOO  BEOGRAD 

SIGMA OLIWINE DOO 

Non-specialized wholesale trade  

ALEXANDRIA FOODS DOO 

ALINI FOODS D.O.O. BEOGRAD                             

Non-specialized wholesale trade  (import, export, trade, representation and distribution of food 
products.) 

AL GROSSO DOO  BEOGRAD 

Other retail sale of food in specialized stores 

LALEKS 89 D.O.O.                

Processing and canning of fish, shellfish and molluscs 

DELIKATES INTERNACIONAL DOO ARANĐELOVAC 

ESCO D.O.O. SMEDEREVO 

Processing and preserving of poultry meat 

HELLIOS BALKAN DOO BEOGRAD                           

Production of bread, fresh pastries and cakes 

FILIPPAS GROUP D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR 

Production of sugar 
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Sugar Factory "Crvenka" (Hellenic Sugar) 

Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating 

ALPHA PLATFORM PRODUCTS DOO BEOGRAD 

VEROPOULOS DOO BEOGRAD 

Retail sale of food, beverages and tobacco products via stalls and markets; 

MASLINJAK 

Service activities in growing crops and plantations 

RECIUS DOO 

Tea and coffee processing 

BEAN AND LEAF DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 

Wholesale dairy products, eggs and edible oils and fats 

OLYMPUS FOODS D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD 

TERRAKRETA DOO KRAGUJEVAC 

Wholesale fruits and vegetables 

TERPENTZIKOS ANASTASIOS  PREDUZETNIK TERPENTZIKOS FRUIT RATINA 

Wholesale of beverages 

HILANDARSKA VINICA DOO BEOGRAD 

SPRING UP ALIJANSA D.O.O. 

Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices 

ARCTURUS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 

EXTRA COFFEE DOO BEOGRAD 

Wholesale of fruit and vegetables 

ORANGE GARDEN DOO 

Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds 

G&S-EXPORT-IMPORT D.O.O. BEOGRAD 

GOLDEN WEST DOO BEOGRAD 

Wholesale of other  food, including fish, crustaceans and  molluscs 

VDA EXPORT-IMPORT  DOO BEOGRAD 

Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery 

KRITON D.O.O. 

 

 

Παράρτημα ΙΙ 
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 2017 Μ.Ο. 2017/19 

Σύνολο εξαγωγών γεωργικών προϊόντων & τροφίμων 122.143.056 131.626.902 116.964.424 123.578.127 

Μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών 48,85% 48,84% 46,25% 47,99% 

08 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 25.502.558 27.323.751 28.880.806 27.235.705 

0801' - Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά 
ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους 36.290 0 0 12.097 

0802' - Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια 
ανακαρδιοειδών) 876.650 1.236.124 760.181 957.652 

0803' - Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μπανάνες του είδους των 
Αντιλλών, νωπές ή ξερές 0 151 480 210 
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0804' - Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 278.023 82.447 247.956 202.809 

0805' - Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 12.907.377 15.413.421 12.569.133 13.629.977 

0806' - Σταφύλια, νωπά ή ξερά 86.285 127.042 94.654 102.660 

0807' - Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας 1.701.591 1.034.393 1.209.516 1.315.167 

0808' - Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 54.359 100.476 506.074 220.303 

0809' - Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 2.874.300 4.627.838 8.499.985 5.334.041 

0810' - Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και 
άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, 
χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, 
καρποί παπάγιας, εσ 4.701.129 4.052.888 4.570.287 4.441.435 

0811' - Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 1.776.382 395.881 202.483 791.582 

0813' - Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 
οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, καθώς και μείγματα 
βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος (εκτός από 
καρπούς με κέλυφος, μπανάνε 210.172 253.090 220.057 227.773 

24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 10.690.377 13.601.784 5.913.963 10.068.708 

2401' - Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 363.993 4.873.324 1.637.105 2.291.474 

2402' - Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια 
και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 4.532.386 5.530.331 3.952.288 4.671.668 

2403' - Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και 
ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού (εκτός 
από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, καθώς και 
εκτός από πουράκια κ 5.793.998 3.198.129 324.570 3.105.566 

20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΦΥΤΩΝ 5.169.374 5.884.498 5.009.392 5.354.421 

2001' - Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 38.282 29.501 29.367 32.383 

2002' - Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 417.350 568.699 489.307 491.785 

2003' - Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 1.952 0 0 651 

2004' - Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από 
τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 0 0 2.173 724 

2005' - Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 2.253.452 3.108.845 2.483.559 2.615.285 

2006' - Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, 
ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση 34.018 25.794 20.647 26.820 

2007' - Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 747.583 1.023.898 702.840 824.774 

2008' - Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός 
από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, 
χωρίς όμως να έχουν εισαχ 865.191 628.829 623.699 705.906 

2009' - Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 811.546 498.932 657.800 656.093 

07 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 3.537.625 3.366.307 2.563.678 3.155.870 

0701' - Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 277.363 150.414 129.793 185.857 

0702' - Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 938.073 1.393.107 484.647 938.609 

0703' - Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 55.837 7.650 3.581 22.356 

0704' - Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια 
βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 24.813 14.068 7.495 15.459 

0705' - Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 7.250 0 0 2.417 

0706' - Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 0 230 4.502 1.577 

0707' - Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 668.386 430.323 289.964 462.891 



12 
 

0709' - Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 
λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, μαρούλια του είδους 
Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, 
λαγόχορτο (σκου 1.535.266 1.345.562 1.587.604 1.489.477 

0710' - Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 21.643 18.361 9.783 16.596 

0711' - Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν 
για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για διατροφή 
στην κατάσταση που βρί 0 1.297 17.150 6.149 

0712' - Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε 
σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 0 0 17.379 5.793 

0713' - Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 8.058 5.295 11.780 8.378 

0714' - Ρίζες μανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου 
(ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή 
περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή 
αποξηραμένα έστω και κομμένα σε τεμάχ 936 0 0 312 

21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.719.922 1.945.263 3.102.361 2.589.182 

2101' - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 
παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάϊ ή το ματέ. 
Ρίζες κιχωρίου φρυγμένες και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα 
εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμ 484 2.344 11.896 4.908 

2103' - Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα 57.949 52.210 46.002 52.054 

2105' - Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 146.471 157.933 788.004 364.136 

2106' - Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 2.515.018 1.732.776 2.256.459 2.168.084 

31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2.680.765 1.926.538 2.564.095 2.390.466 

3101' - Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή 
χημικώς επεξεργασμένα και λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική 
επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή π 96.034 88.673 102.418 95.708 

3102' - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 995.186 611.223 448.128 684.846 

3104' - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 14.400 14.640 16.603 15.214 

3105' - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή 
φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα 
λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 1.575.145 1.212.002 1.996.946 1.594.698 

19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.280.029 2.498.059 1.860.661 2.212.916 

1901' - Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου 
ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο με βάση την πλήρη 
απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ 1.340.574 1.352.163 1.175.948 1.289.562 

1902' - Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες 
ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, 
gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και 
παρασκευασμένο 16.772 13.719 13.795 14.762 

1904' - Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή 
προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς και 
δημητριακά (εκτός από καλαμπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή άλλων 
επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρ 42.403 43.251 35.963 40.539 

1905' - Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε 
φύλλα και παρόμοια προϊόντα 880.280 1.088.926 634.955 868.054 

15 - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ 
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1.866.522 2.019.101 1.787.783 1.891.135 

1505' - Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, 
συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης 0 0 16.188 5.396 

1509' - Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη 
χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του 
ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 1.174.563 1.266.666 822.971 1.088.067 

1510' - Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές και με 
μεθόδους άλλες από αυτές που αναφέρονται στην κλάση 1509, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και 
μείγματα από αυτά τα λάδια και 119.364 292.729 407.759 273.284 
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1511' - Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 0 18.076 44.848 20.975 

1513' - Λάδια κοκοφοίνικα λάδι κοπρά, λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu 
και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 6.200 2.480 0 2.893 

1515' - Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και τα 
κλάσματά τους, σταθερά,έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 
(εκτός από σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο και λάδι ηλιοτρόπιου, 
κνήκου, βαμβακι 456 2.474 3.327 2.086 

1516' - Λίπη και λάδια ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και τα κλάσματά τους, μερικώς ή 
ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με 
ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα (εκτός από αλλιώς 
παρασκευασμένα λίπη και λάδιακ 308.449 41.068 322.000 223.839 

1517' - Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωϊκά 
ή φυτικά ή από τα βρώσιμα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών (εκτός από λίπη και 
λάδια και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, 
επανεστεροποιημένα ή ελ 101.972 140.158 128.343 123.491 

1520' - Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 0 8.628 5.750 4.793 

1521' - Κεριά φυτικά, κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, 
έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα (εκτός από τα τριγλυκερίδια) 155.518 246.822 36.597 146.312 

52 - ΒΑΜΒΑΚΙ 1.495.596 1.689.360 1.758.671 1.647.876 

5201' - Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 1.396.785 1.416.514 1.440.280 1.417.860 

5203' - Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο 0 1.850 0 617 

5205' - Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση) 30.275 150.377 131.822 104.158 

5206' - Νήματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά 
βάρος, από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα ραφής και εκτός από τα συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση) 752 1.392 746 963 

5208' - Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 7.831 9.046 48.113 21.663 

5209' - Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. > 200 g 52.194 99.265 135.994 95.818 

5210' - Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με 
βάρος κατά τ.μ. <= 200 g 7.759 10.722 150 6.210 

5211' - Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με 
βάρος κατά τ.μ. > 200 g 0 194 1.566 587 

22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 968.758 865.396 1.066.394 966.849 

2201' - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και 
τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε 
αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 11.745 5.419 0 5.721 

2202' - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά (εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 169.317 457.722 378.163 335.067 

2203' - Μπίρα από βύνη 92.859 66.307 414.271 191.146 

2204' - Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα 
με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό 
τίτλο > 0,5% vol 219.597 191.210 158.499 189.769 

2205' - Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια 
φυτών ή αρωματικών ουσιών 4.406 6.079 0 3.495 

2208' - Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από σύνθετα 
αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
ποτών) 469.432 134.784 114.119 239.445 

2209' - Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που 
λαμβάνονται από οξικό οξύ 1.402 3.875 1.342 2.206 

04 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 1.182.835 1.111.312 384.351 892.833 

0401' - Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν 
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 559.388 711.833 10.194 427.138 

0402' - Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 78.688 38.578 41.861 53.042 
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0403' - Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και 
συμπυκνωμένα ή αρωματισμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, 
φρούτων, καρυδιών ή κακάου 157.565 87.659 74.204 106.476 

0405' - Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο 
γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα καθώς και γαλακτοκομικοί 
πολτοί με αλοιφώδη υφή 4.524 12.790 7.960 8.425 

0406' - Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 336.454 247.343 238.303 274.033 

0407' - Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 38.664 0 0 12.888 

0408' - Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, 
βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, 
έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 0 780 0 260 

0409' - Μέλι φυσικό 7.552 12.329 11.829 10.570 

10 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 528.161 940.641 760.470 743.091 

1001' - Σιτάρι και σμιγάδι 1.176 0 12.075 4.417 

1006' - Ρύζι 526.985 940.641 748.395 738.674 

06 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 615.027 510.341 424.359 516.576 

0601' - Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική 
νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, καθώς και φυτά και ρίζες κιχωρίου (εκτός από 
κρεμμύδια, ρίζες και κόνδυλους, βρώσιμους, καθώς και εκτός από ρίζες κιχωρίου της 
ποικιλίας cic 183 0 1.288 490 

0602' - Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 
μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεμμύδια, 
κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες 
κιχωρίου) 447.870 320.960 286.519 351.783 

0603' - Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, 
νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα 166.974 189.381 136.552 164.302 

16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 322.016 334.753 550.988 402.586 

1601' - Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβάνονται και παρασκευάσματα διατροφής με βάση 
τα προϊόντα αυτά 42.078 32.553 34.568 36.400 

1602' - Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος 
(εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από 
εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 228.413 262.328 312.182 267.641 

1604' - Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 50.158 39.872 12.102 34.044 

1605' - Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 1.367 0 192.136 64.501 

03 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 350.939 221.090 308.181 293.403 

0302' - Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και 
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 317.987 196.901 152.263 222.384 

0303' - Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών 
της κλάσης 0304) 6.904 18.663 147.926 57.831 

0304' - Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 10.840 0 0 3.613 

0305' - Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα ή 
σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, καπνιστά, έστω και 
ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβ 6.471 5.526 7.992 6.663 

0306' - Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και μαλακόστρακα με το όστρακό τους, 
βρασμένα σε νερό ή ατμό. Αλεύρια, σκόν 6.804 0 0 2.268 

0307' - Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των 
μαλακοστράκων και των μαλακίων. Αλεύρια, σ 1.933 0 0 644 

17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 303.304 338.889 221.176 287.790 

1701' - Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 
στερεή κατάσταση 0 0 96 32 

1702' - Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια από ζάχαρα 
χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του μελιού, έστω 
και αναμειγμένα με φυσικό 7.018 22.373 8.521 12.637 

1704' - Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 296.286 316.516 212.559 275.120 
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02 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 84.029 124.554 513.210 240.598 

0203' - Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 3.671 22.031 3.429 9.710 

0206' - Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, 
αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 12.668 81.444 489.562 194.558 

0209' - Λαρδί χωρίς κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη 
τετηγμένα ούτε εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αλατισμένα ή σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά 67.690 20.905 20.219 36.271 

0210' - Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά, αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα 
σφαγίων 0 174 0 58 

05 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 71.711 196.354 324.818 197.628 

0504' - Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεμάχια, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα 
ή καπνιστά 71.711 195.850 290.888 186.150 

0506' - Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά 
επεξεργασμένα, επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα, καθώς και σκόνες και 
απορρίμματα αυτών (εκτός από τα κομμένα σε σχήματα) 0 0 4.702 1.567 

0508' - Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή 
εχινοδέρμων, έστω και αλεσμένα ή απορρίμματα αυτών, καθώς και κόκαλα σουπιών, 
ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα (εκτός από παρόμοια προϊόντα που έχουν 
υποστεί περαιτέρω κατεργασ 0 0 29.228 9.743 

0511' - Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 0 504 0 168 

12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 274.470 166.694 116.310 185.825 

1202' - Αράπικα φυστίκια, όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς 
κέλυφος ή σπασμένα 0 0 18.250 6.083 

1207' - Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους 
καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα 
λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 19.461 0 5.879 8.447 

1208' - Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού 
μουστάρδα) 210.979 166.160 56.497 144.545 

1209' - Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό 
καλαμπόκι, καφέ, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά, δημητριακά, σπέρματα και ελαιώδεις 
καρπούς, καθώς και εκτός από σπόρους και καρπούς των ειδών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποι α,τ 43.360 0 34.996 26.119 

1211' - Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή 
παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη 670 534 688 631 

18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 171.016 303.406 53.920 176.114 

1805' - Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 1.201 1.091 881 1.058 

1806' - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 169.815 302.315 53.039 175.056 

51 - ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ 10.043 273.313 136.334 139.897 

5101' - Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα (εκτός από βαμβάκι) 10.043 273.313 136.334 139.897 

23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 147.794 65.789 108.761 107.448 

2308' - Βελανίδια, ινδικά κάστανα, υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων και άλλες 
φυτικές ύλες, φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων, π.δ.κ.α. 0 0 1.675 558 

2309' - Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 147.794 65.789 107.086 106.890 

09 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 58.207 84.058 61.251 67.839 

0901' - Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες καφέ. 
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες 
του μείγματος 17.977 22.092 24.043 21.371 

0902' - Τσάι, έστω και αρωματισμένο 0 1.074 0 358 

0904' - Πιπέρι του είδους Piper. Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, 
αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη 1.575 0 0 525 

0910' - Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα 
μπαχαρικά (εκτός από πιπέρι του είδους piper, πιπέρια του γένους Capsicum ή του 
γένους Pimenta, βανίλια, κανέλα, άνθη κανελόδενδρου, γαρίφαλα (καρποί, άνθη και 
μίσχοι), μοσχοκά 38.655 60.892 37.208 45.585 
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13 - ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 23.725 12.793 9.885 15.468 

1301' - Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και 
άλλες ελαιορητίνες 9.551 11.795 8.759 10.035 

1302' - Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, 
άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα 14.174 998 1.126 5.433 

01 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 16.725 9.407 0 8.711 

0106' - Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, 
προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες μικροοργανισμών και 
παρόμοια) 16.725 9.407 0 8.711 

11 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOYLINH. 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 0 0 394 131 

1108' - Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 0 0 394 131 

Συνολικές Εξαγωγές προς Σερβία 250.045.774 269.524.483 252.912.876 257.494.378 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2019 2018 2017 
Μ.Ο. 2017-
19 

Σύνολο εισαγωγών γεωργικών προϊόντων & τροφίμων 128.436.098 94.970.138 79.212.828 100.873.021 

Μερίδιο επί των συνολικών εισαγωγών 63,47% 48,55% 46,95% 53,40% 

22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 13.389.900 8.130.836 3.725.154 8.415.297 

2208' - Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από σύνθετα 
αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
ποτών) 680.350 27.958 41.502 249.937 

2204' - Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα 
με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό 
τίτλο > 0,5% vol 3.383 0 0 1.128 

2202' - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά (εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 11.874.522 7.446.401 2.150.644 7.157.189 

2203' - Μπίρα από βύνη 822.436 646.345 1.521.408 996.730 

2201' - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα 
αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. 
Πάγος και χιόνι 9.209 6.695 10.083 8.662 

2207' - Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol. 
Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου 0 3.437 1.517 1.651 

21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 12.466.979 10.678.631 3.929.863 9.025.158 

2106' - Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 470.165 567.473 3.642.016 1.559.885 

2105' - Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 11.992.596 10.106.541 203.993 7.434.377 

2103' - Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα 2.050 593 0 881 

2101' - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 
παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάϊ ή το ματέ. Ρίζες 
κιχωρίου φρυγμένες και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, 
αποστάγματα και συμ 2.168 4.024 82.051 29.414 

2102' - Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί. 
Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες (εκτός από μονοκύτταρους 
μικροοργανισμούς που είναι συσκευασμένοι ως φάρμακα) 0 0 1.803 601 

15 - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ 
ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 7.104.770 4.711.847 2.681.746 4.832.788 
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1521' - Κεριά φυτικά, κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, 
έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα (εκτός από τα τριγλυκερίδια) 0 0 1.760 587 

1515' - Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και τα 
κλάσματά τους, σταθερά,έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 
(εκτός από σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο και λάδι ηλιοτρόπιου, κνήκου, 
βαμβακι 169.102 214.465 0 127.856 

1514' - Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 419.373 1.876.098 881.943 1.059.138 

1512' - Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 541.841 954.455 0 498.765 

1507' - Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα 5.974.454 1.666.829 1.798.043 3.146.442 

23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 5.954.391 5.752.141 4.936.441 5.547.658 

2309' - Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 4.266.522 4.005.300 3.159.209 3.810.344 

2306' - Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (εκτός από σογιέλαιου και 
αραχιδέλαιου) 0 356.933 142.307 166.413 

2303' - Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα 
ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 1.463.934 1.255.667 1.344.718 1.354.773 

2302' - Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή 
οσπριοειδών 71.514 14.673 174.272 86.820 

2304' - Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 152.421 119.568 115.935 129.308 

31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 4.730.736 1.249.897 453.161 2.144.598 

3105' - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής 
προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, 
φυτικά, ορυκ 4.616.485 1.209.514 335.912 2.053.970 

3102' - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε 
σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 27.563 38.383 117.249 61.065 

3101' - Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή 
χημικώς επεξεργασμένα και λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική 
επεξεργασία προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή π 0 2.000 0 667 

3103' - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg) 86.688 0 0 28.896 

17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 4.269.153 1.111.195 3.815.274 3.065.207 

1704' - Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 3.187 6.333 7.820 5.780 

1702' - Ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση, σιρόπια από ζάχαρα 
χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, υποκατάστατα του μελιού, έστω και 
αναμειγμένα με φυσικό 235.482 435.546 644.134 438.387 

1701' - Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 
στερεή κατάσταση 2.281.821 108.740 1.996.981 1.462.514 

1703' - Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) 
της ζάχαρης 1.748.663 560.576 1.166.339 1.158.526 

10 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 3.707.480 1.843.432 9.180.258 4.910.390 

1006' - Ρύζι 0 12.190 0 4.063 

1001' - Σιτάρι και σμιγάδι 16.275 0 598.901 205.059 

1008' - Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί, κεχρί το μακρό και άλλα δημητριακά 
(εκτός από σιτάρι και σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι και σόργο σε 
κόκκους) 0 2.400 0 800 

1003' - Κριθάρι 5.375 33.577 0 12.984 

1005' - Καλαμπόκι 3.685.830 1.795.265 8.581.357 4.687.484 

07 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 3.243.087 3.780.231 2.023.580 3.015.633 

0709' - Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 
λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, μαρούλια του είδους Lactuca 
sativa και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, 
λαγόχορτο (σκου 27.160 13.599 55.251 32.003 
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0702' - Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 1.207.561 2.484.718 665.099 1.452.459 

0707' - Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 39.853 0 46.162 28.672 

0701' - Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 12.672 0 0 4.224 

0703' - Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 56.528 14.400 0 23.643 

0704' - Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια 
βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 5.276 5.024 0 3.433 

0710' - Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 1.866.147 1.243.040 1.246.333 1.451.840 

0713' - Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 0 0 210 70 

0705' - Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 0 19.000 0 6.333 

0706' - Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, 
ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 27.890 0 885 9.592 

0712' - Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε 
σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 0 450 9.640 3.363 

0711' - Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για 
να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην 
κατάσταση που βρί 0 0 0 0 

20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΦΥΤΩΝ 3.097.192 2.754.742 2.640.955 2.830.963 

2005' - Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 2.271.334 2.409.007 2.308.469 2.329.603 

2008' - Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός 
από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, 
χωρίς όμως να έχουν εισαχ 209.280 186.216 129.728 175.075 

2009' - Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 515.580 116.086 115.420 249.029 

2007' - Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, 
που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 100.998 32.825 21.844 51.889 

2001' - Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 0 444 517 320 

2006' - Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, 
ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση 0 5.899 64.836 23.578 

2003' - Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 0 3.761 0 1.254 

2004' - Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από 
τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 0 504 141 215 

08 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 2.110.415 1.989.615 1.685.425 1.928.485 

0805' - Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 35.003 64.159 28.694 42.619 

0810' - Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και 
άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, 
χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, 
καρποί παπάγιας, εσ 0 0 0 0 

0809' - Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 43.252 42.924 14.464 33.547 

0811' - Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 834.450 734.646 1.026.092 865.063 

0807' - Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, 
νωπά 0 10.562 0 3.521 

0802' - Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους 
(εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών) 0 23.645 0 7.882 

0804' - Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες 
και μαγγούστες, νωπά ή ξερά 6.487 0 0 2.162 

0813' - Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 
οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, καθώς και μείγματα 
βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος (εκτός από 
καρπούς με κέλυφος, μπανάνε 968.292 892.634 594.142 818.356 

0806' - Σταφύλια, νωπά ή ξερά 1.431 0 0 477 

0808' - Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 221.500 221.045 22.033 154.859 
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0801' - Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή 
ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους 0 0 0 0 

0803' - Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μπανάνες του είδους των Αντιλλών, 
νωπές ή ξερές 0 0 0 0 

11 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOYLINH. 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 1.143.309 2.366.277 1.682.180 1.730.589 

1107' - Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 0 1.182.656 416.433 533.030 

1109' - Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 0 71.520 7.000 26.173 

1108' - Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 884.688 863.901 1.082.716 943.768 

1102' - Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 0 0 2.025 675 

1101' - Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 257.482 246.289 174.006 225.926 

1104' - Σπόροι δημητριακών, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με μερική απόξεση του 
περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα 
τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι ή αλλιώς επεξεργασμένοι, καθώς και φύτρα 
δημητριακών ολόκληρα, πλατυσ 1.139 1.911 0 1.017 

12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 1.079.249 604.101 419.311 700.887 

1208' - Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού 
μουστάρδα) 936.483 580.204 388.917 635.201 

1209' - Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά (εκτός από όσπρια και γλυκό 
καλαμπόκι, καφέ, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά, δημητριακά, σπέρματα και ελαιώδεις 
καρπούς, καθώς και εκτός από σπόρους και καρπούς των ειδών που χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην αρωματοποι α,τ 0 578 486 355 

1207' - Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους 
καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα 
λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 0 0 0 0 

1211' - Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην αρωματοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή 
παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη 6.140 4.448 5.420 5.336 

1202' - Αράπικα φυστίκια, όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς 
κέλυφος ή σπασμένα 0 0 0 0 

1205' - Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα 0 0 2.360 787 

1201' - Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 107.700 10.225 7.760 41.895 

1206' - Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα 28.926 8.646 14.368 17.313 

24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 546.993 1.354.364 1.522.330 1.141.229 

2403' - Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς και 
ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα και βάμματα καπνού (εκτός 
από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, καθώς και εκτός 
από πουράκια κ 0 0 0 0 

2402' - Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και 
τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 0 0 7.069 2.356 

2401' - Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 546.993 1.354.364 1.515.261 1.138.873 

19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 519.787 536.454 395.882 484.041 

1901' - Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή 
περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο με βάση την πλήρη 
απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ 13.466 33.961 0 15.809 

1905' - Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη 
κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, 
αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και 
παρόμοια προϊόντα 424.614 384.771 357.143 388.843 

1904' - Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή προϊόντων 
δημητριακών, όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, καθώς και δημητριακά 
(εκτός από καλαμπόκι) σε κόκκους, ή υπό μορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων 
κόκκων (εκτός από αλεύρ 81.707 117.722 38.739 79.389 

1902' - Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες ή 
και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, 
ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και 
παρασκευασμένο 0 0 0 0 
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04 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 372.206 194.775 84.989 217.323 

0401' - Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν 
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 0 0 806 269 

0406' - Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 372.206 194.775 72.052 213.011 

0403' - Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα 
και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα 
ή αρωματισμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, 
καρυδιών ή κακάου 0 0 504 168 

0409' - Μέλι φυσικό 0 0 1.080 360 

0405' - Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο γκί, 
και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα καθώς και γαλακτοκομικοί πολτοί 
με αλοιφώδη υφή 0 0 10.547 3.516 

03 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 266.212 163.484 55.747 161.814 

0307' - Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό 
τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των μαλακοστράκων και των 
μαλακίων. Αλεύρια, σ 266.212 163.484 55.747 161.814 

05 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 89.467 102.588 42.008 78.021 

0504' - Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων (εκτός ψαριών), ολόκληρα ή σε τεμάχια, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή 
καπνιστά 0 0 14.093 4.698 

0508' - Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή 
εχινοδέρμων, έστω και αλεσμένα ή απορρίμματα αυτών, καθώς και κόκαλα σουπιών, 
ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα (εκτός από παρόμοια προϊόντα που έχουν υποστεί 
περαιτέρω κατεργασ 89.467 102.588 27.915 73.323 

18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 82.995 97.385 7.197 62.526 

1806' - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 74.945 97.385 7.197 59.842 

1805' - Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 8.050 0 0 2.683 

06 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 27.458 20.007 210.637 86.034 

0602' - Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 
μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεμμύδια, 
κόνδυλους, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες 
κιχωρίου) 27.458 20.007 210.637 86.034 

13 - ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 15.220 14.760 0 9.993 

1302' - Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, 
άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα 15.220 14.760 0 9.993 

52 - ΒΑΜΒΑΚΙ 1.050 0 5.230 2.093 

5209' - Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85%, με 
βάρος κατά τ.μ. > 200 g 1.050 0 0 350 

5207' - Νήματα από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση (εκτός από τα 
νήματα ραφής) 0 0 5.230 1.743 

09 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 0 6.067 8.465 4.844 

0902' - Τσάι, έστω και αρωματισμένο 0 6.067 8.465 4.844 

16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 0 22.140 60.562 27.567 

1605' - Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 0 22.140 60.562 27.567 

02 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 0 0 39.919 13.306 

0206' - Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, 
αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 0 0 39.919 13.306 

01 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 0 100 100 67 

0106' - Ζώα ζωντανά (εκτός από άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, βοοειδή, χοιροειδή, 
προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά κατοικίδια, ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, καθώς και εκτός από καλλιέργειες μικροοργανισμών και παρόμοια) 0 100 100 67 

Συνολικές Εισαγωγές από Σερβία 202.370.279 195.606.377 168.702.917 188.893.191 

 


