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Εισαγωγές τροφίμων στην Κύπρο 

Η Κύπρος προμηθεύεται το μεγαλύτερο όγκο των τροφίμων της από τις ξένες αγορές, με 

αποτέλεσμα το εμπορικό της ισοζύγιο στον συγκεκριμένο τομέα να είναι ελλειμματικό. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά και οι εξαγωγές κυπριακών 

τροφίμων, ωστόσο όχι σε βαθμό που να μπορούν να επηρεάσουν αισθητά το εν λόγω 

έλλειμμα.  

Πίνακας: Διεθνές Εμπόριο Τροφίμων Κύπρου 

ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΕΥΡΩ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 

2018 1.218.575 3% 13% 446.991 6% -771.584 2% 

2017 1.177.425 7% 14% 420.808 9% -756.617 6% 

2016 1.096.367 5% 15% 384.826 17% -711.541 -1% 

2015 1.048.043 2% 16% 330.207 2% -717.836 2% 

2014 1.026.994 4% 17% 323.280 -3% -703.714 8% 

2013 985.159 -4% 20% 333.557 20% -651.602 -13% 

2012 1.023.472 1% 18% 277.458 -5% -746.014 4% 

2011 1.012.421 3% 16% 292.224 12% -720.197 -1% 

2010 985.940 10% 15% 260.191 12% -725.749 9% 

Τιμές σε χιλιάδες Ευρώ 

Πηγή: CYSTSAT - Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS” 

Oι εισαγωγές τροφίμων της Κύπρου το 2018 ανήλθαν σε 1,22 δις. Ευρώ, παρουσιάζοντας 

αύξηση της τάξης του 3%, συγκριτικά με το 2017. Την περίοδο 2010 – 2018, κινήθηκαν κατά 

μέσο όρο στο 1,064 δις. Ευρώ και ακολούθησαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης, με μια μέση 

ετήσια αύξηση της τάξης του +3%. Η αύξηση αυτή ανακόπηκε μόνο το 2013, λόγω της 

οικονομικής κρίσης από την οποία διήλθε η χώρα.  

Οι εισαγωγές τροφίμων στην Κύπρο καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στο σύνολο των 

εισαγωγών της χώρας (13% το 2018), το οποίο, ωστόσο, συρρικνώνεται συνεχώς από το 

2013 και μετά, λόγω της αύξησης των κυπριακών εισαγωγών σε άλλες κατηγορίες 

προϊόντων. 

Οι εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο το 2018 ανήλθαν σε 447 εκ. Ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017. Ο ρυθμός ανάπτυξης που ακολουθούν είναι έντονα 

θετικός και την περίοδο 2010 – 2018 κινήθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστό +8%, 

ξεπερνώντας αισθητά τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης των εισαγωγών.  

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τροφίμων της Κύπρου είναι  σημαντικό (-771,5 εκ. 

Ευρώ το 2018) και καταδεικνύει την συνεχόμενη και έντονη εξάρτηση της κυπριακής 

αγοράς από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα, το 

έλλειμμα παρουσιάζει μικρή τάση διεύρυνσης, αφού ο μέσος ρυθμός ανάπτυξής του κατά 

την περίοδο αναφοράς (2010-2018) ήταν +2%.  
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 Πηγή: CYSTAT - Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS” 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

 

H διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων  

 

 

Τα ποσοστά απεικονίζουν το μερίδιο επί του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων 

Πηγή: CYSTAT – Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS” 
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Η πλειονότητα των εισαγόμενων τροφίμων στην Κύπρο (ποσοστό 58% για το 2018, που 

αντιστοιχεί σε 711 εκ. Ευρώ) ανήκουν στην κατηγορία των επεξεργασμένων τροφίμων & 

ποτών, η οποία περιλαμβάνει κυρίως  παρασκευάσματα κρέατος και ιχθυηρών, ζαχαρώδη, 

παρασκευάσματα δημητριακών, ποτά & ξύδι, κακάο. Έπονται τα φυτικά προϊόντα (με 

ποσοστό 21%, που αντιστοιχεί σε 254,9 εκ. Ευρώ), τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως 

φρούτα, λαχανικά, καφέ, τσάι & μπαχαρικά, δημητριακά, άλευρα, ελαιώδεις σπόρους και 

συναφή προϊόντα. Τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία εισαγωγών είναι τα ζωικά προϊόντα (με 

ποσοστό 19% το 2018, που αντιστοιχεί σε 225 εκ. Ευρώ), όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, τα κρέατα, τα ιχθυηρά, τα γαλακτοκομικά, το μέλι, τα αυγά. Τέλος, το 2018 η 

τέταρτη βασική κατηγορία κυπριακών εισαγωγών τροφίμων ήταν τα λίπη & έλαια, με 

ποσοστό 2% (28 εκ. Ευρώ), όπου περιλαμβάνονται τα ζωικά και φυτικά λίπη.  

Διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων 

Από το 2010 και μετά παρατηρείται στις κυπριακές εισαγωγές τροφίμων τάση αύξησης του 

μεριδίου -και άρα της ζήτησης- των ζωικών προϊόντων και αντίστοιχη μείωση του 

μεριδίου των προϊόντων της κατηγορίας «λίπη & έλαια». Οι άλλες δυο κατηγορίες 

παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, ως προς τα ποσοστά που κατέχουν στο σύνολο των 

εισαγωγών τροφίμων.  

 

Πηγή: CYSTAT – Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS” 

Το 2018 οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων καταγράφουν αύξηση κατά 66% συγκριτικά με το 

2010 και αντίστοιχη αύξηση κατά 27% στο μερίδιο που κατέχουν στο σύνολο των 

εισαγωγών τροφίμων. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές σε «λίπη & έλαια» παρουσιάζουν  αύξηση 

που δεν υπερβαίνει το 18% συγκριτικά με το 2010, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των 

εισαγωγών τροφίμων καταγράφει μείωση της τάξης του 50%. 
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Προμηθευτές 

Η Ελλάδα είναι ο κυριότερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς σε τρόφιμα. Το 2018, οι 

εισαγωγές ελληνικών τροφίμων αποτέλεσαν ποσοστό 28% του συνόλου των εισαγωγών 

τροφίμων στην Κύπρο. Ακολούθησαν, κατά σειρά, οι εισαγωγές από Ην. Βασίλειο, 

Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία, ΗΠΑ & Μολδαβία.  

 

Πηγή: CYSTAT – Επεξεργασία διψήφιων κωδικών HS2 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CYSTAT, το 2017 η Ελλάδα κατείχε μερίδιο που αντιστοιχούσε 

στο 28% του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων, ενώ ακολουθούσαν η το Ην. 

Βασίλειο (με 10%), η Γαλλία (8%), η Ολλανδία (επίσης με 8%), η Ισπανία (με 7%), η Ιταλία 

(με 6%) και τέλος οι Γερμανία, Ουκρανία και Ρουμανία, με 5%. 

Διμερές Εμπόριο Τροφίμων Ελλάδας – Κύπρου 

Πίνακας: Διμερές Εμπόριο Τροφίμων Ελλάδας – Κύπρου 

ΕΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ (€) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (€) 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(€) 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (€) 

 

2018 64.390.012 250.867.716 315.257.728 80% 186.477.704 

2017 61.821.909 229.307.338 291.129.247 79% 167.485.429 

2016 60.189.753 216.882.012 277.071.765 78% 156.692.259 

2015 46.083.284 202.834.656 248.917.940 81% 156.751.372 

2014 47.490.627 187.888.152 235.378.779 80% 140.397.525 

2013 46.442.367 181.662.585 228.104.952 80% 135.220.218 

2012 61.622.073 184.317.096 245.939.169 75% 122.695.023 

2011 67.680.280 188.360.922 256.041.202 74% 120.680.642 

2010 55.936.472 176.369.487 232.305.959 76% 120.433.015 

Αξία σε Ευρώ - Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης SITC1, κωδικός «0» 
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Το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου στην κατηγορία των τροφίμων 

είναι σταθερά και αυξανόμενα θετικό, υπέρ της χώρας μας. Το 2018, το ελληνικό 

πλεόνασμα ανήλθε σε 186,5 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση 

με το 2017 και 35% σε σχέση με το 2018. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2016, όταν το 

πλεόνασμα παρέμεινε σχεδόν στάσιμο, σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής 

αύξησης που σημείωσαν, την ίδια περίοδο, οι κυπριακές εξαγωγές τροφίμων στην Ελλάδα 

(+30%). 

Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δυο χωρών ακολουθεί επίσης ανοδική  τάση, με εξαίρεση τα 

έτη 2012 και 2013, όταν οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο παρουσίασαν 

αντίστοιχη πτώση. Το 2018, ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε 315,2 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με το 2017 και 26% σε σχέση με το 2010.  

Το 2018, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο αποτέλεσαν το 80% του όγκου 

διμερούς εμπορίου τροφίμων, ενώ τα προηγούμενα έτη κινήθηκαν κατά μέσο όρο σε 

ποσοστό 78% του όγκου εμπορίου.  

 

Πορεία των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης SITC1, κωδικός «0» 

Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο κινούνται ανοδικά. Όπως φαίνεται και από το 

γράφημα, την διετία 2012-2013 επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση, αφού σημείωσαν 

ελαφρά κάμψη, της τάξης του 2% και 1,5%, αντίστοιχα. Από το 2014 η πορεία τους είναι 

σαφώς ανοδική. Το 2018, ανήλθαν σε 250,8 εκ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του  

8% σε σχέση με το 2017 και 30% σε σχέση με το 2010. 
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Πορεία ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης SITC1, κωδικός «0» 

Η ετήσια αξία των ελληνικών εισαγωγών τροφίμων από την Κύπρο, την περίοδο 2010-2018, 

κινήθηκε κατά μέσο όρο στα 56,8 εκ. Ευρώ. Την τριετία 2013-2015, οι εισαγωγές 

επηρεάστηκαν αρνητικά από την οικονομική κρίση, καταγράφοντας ελαφρά κάμψη, ενώ 

μετά επανήλθαν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, ακολουθώντας, από το 2016 και 

μετέπειτα, ανοδική πορεία. Το 2018, οι εισαγωγές τροφίμων από την Κύπρο ανήλθαν σε 

64,4 εκ. Ευρώ (+4% συγκριτικά με το 2017 και +13% συγκριτικά με το 2010). 

Όπως φαίνεται και στο γράφημα, η απόκλιση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων 

στο εμπόριο Ελλάδας - Κύπρου είναι σημαντική. Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου 

υπέρ της Ελλάδας κινήθηκε, κατά μέσο όρο, στα 145,2 εκ. Ευρώ, ενώ, από το 2017 και 

ύστερα, παρουσιάζει τάσεις διεύρυνσης (+7% το 2017 και +11% το 2018).    

Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο 

Το 2018, η κατηγορία που κυριάρχησε στις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο ήταν 

τα «διάφορα παρασκευάσματα διατροφής» (κωδ. 21), η οποία κατέλαβε ποσοστό 15% του 

συνόλου. Ακολούθησαν οι κατηγορίες «παρασκευάσματα δημητριακών & είδη 

ζαχαροπλαστικής» (κωδ. 19), με ποσοστό 12% του συνόλου, «ποτά, αλκοολούχα και ξύδι 

(κωδ. 22), με ποσοστό 12% του συνόλου, γαλακτοκομικά & μέλι (κωδ. 04), με 11% του 

συνόλου και «καρποί & φρούτα» (κωδ. 08), με ποσοστό 10% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο.     
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Γράφημα: Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο το 2018  

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης: CN2
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ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΕΛΙ.  
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15.274.110 € 

13.052.017 € 

12.687.405 € 

11.892.374 € 

9.814.525 € 

9.663.715 € 

9.208.490 € 

5.488.507 € 

4.494.534 € 

3.887.941 € 

3.768.827 € 

2.826.440 € 



Κατηγορίες εξαγωγών από την Ελλάδα στην Κύπρο 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 32 κυριότερες υποκατηγορίες τροφίμων (4ψήφια ανάλυση) 

που εξήγαγε η χώρα μας στην κυπριακή αγορά το 2018. Οι υποκατηγορίες αυτές 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 89% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην 

Κύπρο για το ίδιο έτος.  

Ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο, κυριότεροι 4ψηφιοι κωδικοί 2018 

Α/Α ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) Ποσοστό στο σύνολο 
των ελληνικών 
εξαγωγών τροφίμων 
στην Κύπρο 

1 2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 22.294.211 8,9% 

2 0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 17.376.616 6,9% 

3 2202' Νερά, μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, άλλα μη αλκοολούχα ποτά  

17.315.752 6,9% 

4 1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω 
και με προσθήκη κακάου, κ.ά. 

14.202.269 5,7% 

5 2402' Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, προϊόντα από καπνό ή 
υποκατάστατα. 

13.460.456 5,4% 

6 1901' Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα από αλεύρια, σιμιγδάλια, 
άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή 
περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος, π.δ.κ.α. 

11.913.452 4,7% 

7 2101' Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα αυτών. 

9.828.310 3,9% 

8 2309' Παρασκευάσματα για τη διατροφή των ζώων 8.435.844 3,4% 

9 0901' Καφές. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα με καφέ. 7.801.765 3,1% 

10 2105' Παγωτά 6.590.378 2,6% 

11 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. 

6.499.342 2,6% 

12 0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 
εκείνα της κλάσης 0304) 

6.050.574 2,4% 

13 0802' Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή 
τη φλούδα τους  

5.926.059 2,4% 

14 2204' Κρασιά από νωπά σταφύλια, κρασιά εμπλουτισμένα με 
αλκοόλη. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση. 

5.548.446 2,2% 

15 0803' Μπανάνες,  μπανάνες του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές 4.817.611 1,9% 

16 1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο 4.807.044 1,9% 

17 2201' Νερά, φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα.  

4.758.681 1,9% 

18 1902' Ζυμαρικά, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες 
ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμένα. 

4.568.182 1,8% 

19 2009' Χυμοί φρούτων, μούστος σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχει 
υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή γλυκαντικών 

4.457.316 1,8% 

20 0403' Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα, πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν 
καταστεί όξινα. 

4.281.480 1,7% 

21 0307' Μαλάκια, έστω και χωρίς το όστρακό τους, άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια.  

4.238.207 1,7% 

22 0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα. 4.213.914 1,7% 

23 0207' Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πετεινού, κότας, 
πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

4.093.848 1,6% 

24 1602' Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων 
σφαγίων ή αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και 
παρόμοια προϊόντα, εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος) 

3.929.196 1,6% 
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25 0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 3.869.979 1,5% 

26 1601' Λουκάνικα, σαλάμια, προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα, παρασκευάσματα διατροφής με βάση αυτά. 

3.489.918 1,4% 

27 2103' Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. 
Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι. 

3.408.921 1,4% 

28 1904' Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη 
δημητριακών ή προϊόντων τους, σε κόκκους, ή νιφάδες. 

3.093.073 1,2% 

29 0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 3.092.993 1,2% 

30 0402' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι 
συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

3.054.651 1,2% 

31 2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός 
από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

2.882.836 1,1% 

32 0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 

2.803.768 1,1% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης: CN4 

Έτος αναφοράς: 2018 

  

 

Διάρθρωση αγοράς 

Τα προϊόντα διατροφής διατίθενται στην Κύπρο κυρίως μέσω των υπεραγορών, στις οποίες 

πραγματοποιείται το 80% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 

τροφίμων. Ακολουθούν, με ποσοστό 14%, οι πωλήσεις από τα μικρά συνοικιακά 

supermarkets, τα mini markets, τα καταστήματα οπωροκηπευτικών, τα καταστήματα 

εκλεκτών προϊόντων διατροφής, τα μεγάλα περίπτερα και τα τουριστικά καταστήματα. 

Τέλος, με ποσοστό 6% έπονται τα μικρότερα περίπτερα και πολύ μικρά συνοικιακά 

καταστήματα.  

Σημειωτέον ότι τόσο τα μεγάλα τουριστικά καταστήματα όσο και τα μεγάλα περίπτερα στην 

Κύπρο (τα οποία συχνά λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως) διαθέτουν και ειδικό τμήμα με 

προϊόντα διατροφής. Τέλος, ως σημεία πώλησης τροφίμων στην Κύπρο λειτουργούν επίσης 

ορισμένα πρατήρια βενζίνης καθώς και οι υπαίθριες αγορές, τις οποίες βρίσκουμε στις 

κύριες πόλεις της Κύπρου, σε εβδομαδιαία βάση.   

Οι αλυσίδες υπεραγορών με δίκτυο σημείων πώλησης στην Κύπρο είναι οι ALFAMEGA, 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, MAS, METRO, LIDL, SPAR, POPLIFE, ELOMAS, SMART 

DISCOUNT STORES, SUPER DISCOUNT STORE, COOP CITY STORES, ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΝΕΔΑΣ, ICELINE, 

ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ.  

------------- 

Σ. Πουγούνια 


