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ΘΕΜΑ

: 

Σχετ.: 

 

‘’Στοιχεία ελληνοπολωνικού αγροτικού ισοζυγίου 2014’’ 

ΑΠΦ 2850/ΑΣ 63/19-2-2015 

 

                 Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου και σύμφωνα με πρόσφατα 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το σύνολο του 2014, το ύψος του ελληνοπολωνικού εμπορικού 

ισοζυγίου, έφθασε στα περίπου 788 εκ. Ευρώ. Οι εξαγωγές μας στην Πολωνία έφθασαν 

στο ύψος ρεκόρ των 327 εκ. Ευρώ (+12,3% έναντι του 2013, +18% έναντι του 2012), ενώ 

αντίστοιχα οι εισαγωγές μας από την Πολωνία έφθασαν στα 461 εκ. Ευρώ (+6,6% έναντι 

του 2013, +26,8% έναντι του 2012), με αποτέλεσμα το ύψος του εμπορικού ελλείμματος εις 

βάρος μας να ανέλθει στα 134 εκ. Ευρώ (-5% έναντι του 2013). 

 

                  Όσον αφορά στο ελληνοπολωνικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, έφθασε 

σε αξία στα 243 εκ.Ευρώ αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 31% του συνόλου του 

ελληνοπολωνικού εμπορικού ισοζυγίου, ενώ παράλληλα οι ελληνικές εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων στην Πολωνία έφθασαν στα 108,4 εκ.Ευρώ (ποσοστό 33% των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία) και οι ελληνικές εισαγωγές 

αγροτικών προϊόντων από την Πολωνία έφθασαν στα 134,6 εκ.Ευρώ (ποσοστό 29% 

των συνολικών εισαγωγών από την Πολωνία), διαμορφώνοντας ύψος εμπορικού 

ελλείμματος εις βάρος μας, της τάξης των 26,2 εκ.Ευρώ (20% του συνολικού εμπορικού 

ελλείμματος με την Πολωνία). 

 

             Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων στο παρακάτω πίνακα 1, 

στοιχεία που αφορούν διψήφιους κωδικούς προϊόντων, κύρια εξαγόμενα ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα στην Πολωνία αποτελούν προϊόντα των ομάδων :  

 Ομάδα 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα (εξαγωγές αξίας 38,2 εκ.Ευρώ),  
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 Ομάδα 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων (εξαγωγές αξίας 

23,9 εκ.Ευρώ),  

 Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού (εξαγωγές 

αξίας 17,1 εκ.Ευρώ)  

 και Ομάδα 10 Δημητριακά (εξαγωγές αξίας 7,1 εκ.Ευρώ).  

 

 

              Παράλληλα, κυριότερα εισαγόμενα πολωνικά αγροτικά προϊόντα, αποτελούν 

προϊόντα των ομάδων :  

 Ομάδα 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα (εξαγωγές αξίας 34,5 

εκ.Ευρώ), 

 Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού (εξαγωγές 

αξίας 16,9 εκ.Ευρώ), 

 Ομάδα 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (εξαγωγές αξίας 11,8 

εκ.Ευρώ), 

 Ομάδα 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό 

(εξαγωγές αξίας 11,3 εκ.Ευρώ), 

 και Ομάδα 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, (εξαγωγές αξίας 10,6 εκ.Ευρώ), 

 

Πίνακας 1 

Ελληνο-Πολωνικό Ισοζύγιο Αγροτικών 

Προϊόντων 

Αξία σε 

εκ.Ευρώ 

Αξία σε 

εκ.Ευρώ 
 ( Περιλαμβάνονται προϊόντα με αξία άνω των 

40.000 Ευρώ) Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο 

1 Ζώα ζωντανά 5,0   -5,0 

2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 34,5 0,04 -34,4 

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 1,0 1,6 0,6 

4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά 

πτηνών. Μέλι φυσικό 11,3 1,5 -9,8 

5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, 0,9   -0,9 

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 1,6   -1,6 

7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 11,8 3,5 -8,3 

8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 3,5 38,2 34,7 

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 2,5   -2,5 

10 Δημητριακά 0,06 7,1 7,0 

11 Προϊόντα αλευροποιίας. 0,3   -0,3 

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. 0,3 3,4 3,1 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 2,3 1,0 -1,3 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή 

μαλακοστράκων, 0,8 0,05 -0,7 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 5,6 2,3 -3,3 

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 10,6 0,2 -10,5 

19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, 7,4 1,8 -5,6 

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 

φρούτων 4,5 23,9 19,4 

21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 7,8 3,9 -3,9 
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22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 2,3 2,8 0,5 

23 Υπολείμματα και απορρίμματα των 

βιομηχανιών ειδών διατροφής. 3,6   -3,6 

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα 

καπνού. 16,9 17,1 0,2 

        

Σύνολο 134,6 108,4 -26,2 

 

      Για την εξαγωγή πληρέστερων συμπερασμάτων, παρατίθενται περαιτέρω δύο 

πίνακες, οι οποίοι και αναφέρουν τις εισαγωγές και εξαγωγές από/προς την Πολωνία, 

ανά τετραψήφιο κωδικό.  

      Αναλυτικότερα και όσον αφορά στα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά αγροτικά 

προϊόντα 

στην Πολωνία αυτά είναι :  

 

 Από την Ομάδα 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα (συν.εξαγωγές αξίας 38,2 

εκ.Ευρώ), 

τα Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά με αξία 15,4 εκ.Ευρώ, οι Φράουλες, σμέουρα, 

βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κλπ με αξία 6,6 εκ.Ευρώ και τα Βερίκοκα, 

κεράσια, ροδάκινα κλπ με αξία 5,9 εκ.Ευρώ. 

 

 Από την Ομάδα 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων 

(εξαγωγές αξίας 23,9 εκ.Ευρώ),  

Οι Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα, με αξία εξαγωγών 15,6 εκ.Ευρώ, οι Ντομάτες παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες, με αξία εξαγωγών 3 εκ.Ευρώ,  και τα Λαχανικά 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, με αξία εξαγωγών 2,7 εκ.Ευρώ.  

 

 Από την Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού 

(εξαγωγές αξίας 17,1 εκ.Ευρώ)  

Τα Πούρα, πουράκια και τσιγάρα με αξία εξαγωγών 10,7 εκ.Ευρώ,  και τα 

Καπνά ακατέργαστα με αξία εξαγωγών 4,3 εκ.Ευρώ. 

 

 και από την Ομάδα 10 Δημητριακά (εξαγωγές αξίας 7,1 εκ.Ευρώ). Το Ρύζι με 

αξία εξαγωγών 7,1 εκ.Ευρώ. 

 

Πίνακας 2 

  ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ  
ΑΞΙΑ σε 
Ευρώ 

  Περιλαμβάνονται Προϊόντα με Αξία μεγαλύτερη των € 40.000 2014 

      

'0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 40.291 

      

      

'0302' 
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και 
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0 526.644 

'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 1.034.877 
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    1.561.521 

      

'0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υπ 64.188 

'0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελ 47.953 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 1.004.282 

'0408' 
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, 
βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, 223.576 

'0409' Μέλι φυσικό 193.717 

    1.533.716 

      

'0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 1.994.358 

'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 133.832 

'0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες  44.664 

'0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 433.542 

'0709' 
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 
λαχανικά του γένους Allium,  184.818 

'0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 164.427 

'0711' 
Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο  463.246 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 56.020 

    3.474.907 

      

'0801' 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά 
ή ξερά, έστω και χωρίς το κ 84.042 

'0802' 
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους (εκτός από καρύδια κοκο 766.637 

'0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή  580.038 

'0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 15.427.102 

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 3.868.690 

'0807' 
Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, 
νωπά 2.490.747 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 48.809 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα και 5.909.452 

'0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ 6.636.374 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζ 1.941.540 

'0812' 
Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε 
άρμη, θειωμένο νερό ή σε ν 57.702 

'0813' 
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 
οξυφοίνικα και άλλοι καρποί κα 400.694 

    38.211.827 

      

'1006' Ρύζι 7.132.238 

      

'1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους 
καρπούς με κέλυφος, ελιές, κου 895.796 

'1208' 
Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού 
μουστάρδα) 2.533.664 

      

    3.429.460 

      

'1509' 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με 
τη χρήση μηχανικών ή φυσικώ 716.718 

'1510' 
Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές και με 
μεθόδους άλλες από αυτές π 222.836 
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'1515' 
Λίπη και λάδια φυτικά, στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba, και τα 
κλάσματά τους, σταθερά,έσ 46.714 

    986.268 

      

'1604' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται 53.668 

      

      

'1701' 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 
στερεή κατάσταση 661.379 

'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 1.660.854 

    2.322.233 

      

'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 184.513 

      

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 206.081 

'1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες 
ή και αλλιώς παρασκευασμέν 1.388.795 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 215.302 

    1.810.178 

      

'2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικ 265.536 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 3.023.783 

'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη 2.738.089 

'2007' 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσι 1.060.923 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 15.632.607 

'2009' 
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 1.180.889 

    23.901.827 

      

'2101' 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 
παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντ 1.565.716 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 2.308.299 

    3.874.015 

      

'2203' Μπίρα από βύνη 69.165 

'2204' 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος  724.499 

'2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 1.981.945 

'2209' 
Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που 
λαμβάνονται από οξικό οξύ 53.145 

    2.828.754 

      

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 
καπνού 4.287.769 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια 
και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 10.660.941 

'2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς 
και ομογενοποιημένα ή ανασχηματ 2.199.280 

    17.147.990 
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             Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων στο παρακάτω πίνακα 3, 

στοιχεία που αφορούν τετραψήφιους κωδικούς προϊόντων, τα κυριότερα εισαγόμενα 

πολωνικά αγροτικά προϊόντα, από τις παρακάτω ομάδες προϊόντων είναι :  

 

 Από την Ομάδα 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα (εισαγωγές 

αξίας 34,5 εκ.Ευρώ), 

Τα νωπά Κρέατα βοοειδών, με αξία εισαγωγών 20,4 εκ.Ευρώ, τα κατεψυγμένα 

Κρέατα βοοειδών με αξία εισαγωγών 8,1 εκ.Ευρώ, τα Κρέατα πουλερικών με 

αξία εισαγωγών 3 εκ.Ευρώ και τα κρέατα Χοιροειδών με αξία εισαγωγών 2,3 

εκ.Ευρώ.  

 

 Από την Ομάδα 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού 

(εισαγωγές αξίας 16,9 εκ.Ευρώ), 

Τα Πούρα-πουράκια-τσιγάρα με αξία εισαγωγών 15,3 εκ.Ευρώ 

 

 Από την Ομάδα 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (εισαγωγές αξίας 

11,8 εκ.Ευρώ), τα Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με αξία εισαγωγών 9,8 

εκ.Ευρώ 

 

 Από την Ομάδα 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι 

φυσικό (εισαγωγές αξίας 11,3 εκ.Ευρώ), Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί με 

αξία εισαγωγών 4,9 εκ.Ευρώ και Γάλα και κρέμα γάλακτος με αξία εισαγωγών 

3,7 εκ.Ευρώ 

 

 και από την Ομάδα 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, (εισαγωγές αξίας 10,6 

εκ.Ευρώ), η Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 

κακάο, με αξία εισαγωγών 10,6 εκ.Ευρώ 

 

Πίνακας 3 

  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (2013)  
ΑΞΙΑ σε 
Ευρώ 

  Περιλαμβάνονται Προϊόντα με Αξία μεγαλύτερη των € 40.000   

    2014 

'0102' Βοοειδή ζωντανά 4.978.538 

      

'0201' Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 20.338.754 

'0202' Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 8.142.570 

'0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 2.330.393 

'0204' 
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα 130.771 

'0206' 
Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, 
αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, β 281.572 

'0207' 
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων 
πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου 3.024.811 

'0210' 
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, 
αποξεραμένα ή καπνιστά, αλεύρια και  275.250 

    34.524.121 

      

'0304' 
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 697.495 

'0305' Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα 323.101 
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ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα γ 

    1.020.596 

      

'0401' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν 
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαν 1.862.691 

'0402' 
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 1.889.324 

'0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που έχουν υπ 406.486 

'0404' 
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελ 211.242 

'0405' 
Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο 
γκί, και άλλες λιπαρές ουσίες  513.936 

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 4.869.636 

'0407' Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα 1.508.107 

'0409' Μέλι φυσικό 40.495 

    11.301.917 

      

'0505' 
Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και 
μέρη φτερών, έστω και κομμένα σ 532.022 

'0511' 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του  331.200 

    863.222 

      

'0602' 
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, 
μοσχεύματα, μπόλια και λευκό (φύτ 1.553.016 

      

'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 783.025 

'0706' 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες  165.363 

'0709' 
Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, 
λαχανικά του γένους Allium,  9.757.723 

'0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 893.017 

'0711' 
Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο  89.060 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 142.352 

    11.830.540 

      

'0802' 
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους (εκτός από καρύδια κοκο 1.244.279 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 773.704 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, δαμάσκηνα και 452.860 

'0810' 
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ 164.756 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζ 727.164 

'0813' 
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 
οξυφοίνικα και άλλοι καρποί κα 153.086 

    3.515.849 

      

'0901' 
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες καφέ. 
Υποκατάστατα του καφέ που  1.204.102 

'0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 1.260.209 

    2.464.311 

      

'1005' Καλαμπόκι 65.150 

      

'1108' Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 355.440 

      

'1211' Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται 318.266 
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κυρίως στην αρωματοποιϊα, την ιατ 

      

'1504' 
Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά χημ 406.651 

'1517' 
Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωϊκά 
ή φυτικά ή από τα βρώσιμα κλά 1.857.657 

    2.264.308 

      

'1601' 
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβ 373.647 

'1602' 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 
αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια  472.936 

    846.583 

      

'1701' 
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε 
στερεή κατάσταση 4.808.993 

'1704' 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 812.538 

    5.621.531 

      

'1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 10.566.887 

      

'1901' 
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή ε 1.782.713 

'1902' 
Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες 
ή και αλλιώς παρασκευασμέν 80.871 

'1904' 
Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δημητριακών ή 
προϊόντων δημητριακών, όπως π.χ. καλαμ 3.003.697 

'1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες 2.544.136 

    7.411.417 

      

'2001' 
Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικ 605.668 

'2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 44.702 

'2003' Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 949.513 

'2004' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη κα 468.231 

'2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός 
από τα διατηρημένα με ζάχαρη 84.588 

'2008' 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχ 522.973 

'2009' 
Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποσ 1.816.967 

    4.492.642 

      

'2101' 
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 
παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντ 451.952 

'2103' 
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι απ 832.471 

'2104' 
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 
παρασκευασμένα. Είδη διατροφής με μορφή παρασ 80.591 

'2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 675.546 

'2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 5.786.577 

    7.827.137 

      

'2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γ 925.962 

'2208' 
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· 
αποστάγματα, ηδύποτα (λικέ 1.421.233 

    2.347.195 
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'2301' 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοε 2.556.359 

'2303' 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, 
υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απο 208.580 

'2309' 
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 
ζώων 799.201 

    3.564.140 

      

'2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 
καπνού 458.482 

'2402' 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια 
και τσιγάρα, από καπνό ή υπ 15.257.999 

'2403' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, καθώς 
και ομογενοποιημένα ή ανασχηματ 1.200.521 

    16.917.002 

 

 

 

                                                                                                               Ο Προϊστάμενος 

                                                                                         

                                                                                                            Παντελής Γιαννούλης 

                                                                                                             Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

1.Υπουργείο Εξωτερικών 

   -Διπλ.Γραφείο Α.ΥΠ.ΕΞ. κ.Ε.Τσακαλώτου 

   -Γραφείο κ. Β΄ Γεν. Διευθυντού 

   -Β1, Β8 Διευθύνσεις  

2. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

    -Γραφείο Γεν.Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής κ.Δ.Μελά 

3. EnterpriseGreece 

     -Γραφείο Προέδρου κ.Ά.Συγγρού 

4. ΠΑΣΕΓΕΣ 

5.Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών   

6. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  

7. Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών  

8. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 

9. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων  

10. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων  

11. Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

12. Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης 

13. INCOFRUIT 
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14. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

15.Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας  

16.Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης  

17.Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

18.Eμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάτρας 

19.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 

20.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρισας 

21.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 

22.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

23.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 

 

 

 

 


