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Α. Η αγορά: 
 

1. Γενικά  
 
Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος εγχώριας κατανάλωσης, ως εκ τούτου τα ΗΑΕ 
εξαρτώνται κατά 80% από τις εισαγωγές τροφίμων προκειμένου να καλύψουν τις διατροφι-
κές τους ανάγκες. H χώρα των ΗΑΕ παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες εισαγωγής φρέσκων 
προϊόντων. Η κατανάλωση τροφίμων αυξάνεται κατά 12% ετησίως.  
 
Λόγω της μικρής βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων σε σχέση με την 
κατά πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, τα κανάλια διανομής στηρίζονται εισαγωγές από απομεμα-
κρυσμένες  παραγωγικές μονάδες, είτε αυτές αφορούν τις πρώτες ύλες, είτε την επανεξα-
γωγή προϊόντων σε άλλες χώρες. Οι κύριοι προμηθευτές των εισαγωγών είναι η Ευρώπη και 
η Ασία, από τις οποίες γίνεται το 80% των εισαγωγών τροφίμων.  
 
Μερίδιο που εκτιμάται σε ποσοστό 85% της αγοράς ελέγχεται από τα μεγάλα Super Markets 
όπως CARREFOUR/GEANT, LULU, CHOITRAM, COOP-Emirates Co-operative Society, SPIN-
NEY’S, AL MAYA,  ΖΟΟΜ κ.λπ. Το υπόλοιπο 15% της αγοράς των τροφίμων διακινείται μέσα 
από μικρά συνοικιακά σημεία πώλησης που εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες του καταναλωτή 
και απευθύνονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.  
 
Ειδικώτερα στο Ντουμπάι μερίδιο εκτιμώμενο μεταξύ 50% και 60% κατέχουν οι μεγάλες α-
λυσίδες Carrefour- Geant και Lulu, οι οποίες διαθέτουν 500 υποκαταστήματα επί συνόλου 
8.000 καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
 

2. Τοποθέτηση προϊόντων  
 
Οι μεγάλες αλυσίδες επιλέγουν προμηθευτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν 
στην υποστήριξη των προϊόντων τους επιβάλλοντας τέλη εισόδου (listed fees) στα σημεία 
πώλησης που θα συμφωνηθούν.  
 
Η υποστήριξη του προϊόντος από πλευράς του προμηθευτού περιλαμβάνει την  
α’  διαδικασία καταχώρησης, ποιοτικού ελέγχου και σήμανσης κατά τις απαιτήσεις της εδώ 

νομοθεσίας,  
β’  δράσεις προώθησης (promo days),  
γ’  εκπτωτική πολιτική και ειδική συσκευασία σε περιόδους προσφορών.  
 
Η τοποθέτηση νέων προϊόντων/προμηθευτών μονιμοποιείται βάσει ποσοτικών κριτηρίων 
(πορεία των πωλήσεων) μετά από δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών. 
 
Ο προμηθευτής ξενοδοχείων και εστιατορίων (HORECA), έχει την ευθύνη να υποστηρίζει σύ-
στημα άμεσης παράδοσης των παραγγελιών. Οι προθεσμίες δεν υπερβαίνουν τις 5 ημέρες 
εντός του Εμιράτου.  Επιπλέον αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει σε συνεχή επι-
μόρφωση του προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στην χρήση των προϊόντων κατά την 
διαδικασία της προετοιμασίας των γευμάτων.  
 



3. Τρόπος πληρωμής 
 
Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής συνήθως πληρώνουν με πίστωση 60-90 ημερών έναντι φορ-
τωτικών εγγράφων (credit on B/L). Εφαρμογή αυστηρότερων όρων πληρωμής όπως η ανέ-
γκλητος πιστώση (L/C) και μετρητοίς έναντι φορτωτικών εγγράφων ( CAD) απότελούν θέμα 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των συναλλασσομένων μερών. 
 
 

4. Απαιτήσεις Νομοθεσίας  
 
Τα ελληνικά προϊόντα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής νο-
μοθεσίας.  
 
Οι κανόνες που επιβάλλουν οι αρχές των ΗΑΕ ως προς τις εισαγωγές προϊόντων συμβαδί-
ζουν, σε μεγάλο βαθμό, με τους κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν διεθνώς. Θα πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν οι κλιματικές και θρησκευτικές απαιτήσεις που αφορούν κυ-
ρίως την ετικέτα, την πιστοποίηση halal και τη διάρκεια διατήρησης των προϊόντων.  
 
Παράλληλα, θα πρέπει να τηρηθούν οι συστάσεις των υπηρεσιών ελέγχου των τροφίμων των 
Τοπικών αρμοδίων αρχών (Municipalities) και ο εισαγωγέας να προμηθεύει, εντός προθε-
σμιών, δείγματα των προϊόντων του προκειμένου να ελεγχθούν στα εργαστήριά τους. Με 
αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται κωλύματα στα τελωνεία, συχνά χρονοβόρα και υψηλού κό-
στους. 



 

Β. Τελωνειακή Πολιτική - δασμολογικό καθεστώς - φορολογία 
 
 Από τον Ιανουάριο του 2003, τα ΗΑΕ εφαρμόζουν την κοινή δασμολογική κλίμακα που 

όρισε το Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (GCC), σύμφωνα με την οποία 
τα εισαγόμενα εμπορεύματα επιβαρύνονται με δασμό ύψους 5% επί της αξίας CIF, ε-
κτός εξαιρέσεων, ενώ η δασμολογική επιβάρυνση στον καπνό και στα προϊόντα του α-
νέρχεται στο 100%. 

 
Εξαιρούνται της επιβολής δασμών οι εισαγωγές υλικών που απευθύνονται στις πρώτες 
ύλες που εισάγονται από βιομηχανικές μονάδες προς χρήση στην παραγωγική διαδικα-
σία. Ακόμη, εξαιρούνται της επιβολής δασμών τα ζώντα ζώα.  

 
Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι οι τελωνειακές διαδικασίες κατά την εισαγωγή των 
προϊόντων στο έδαφος της τελωνειακής ένωσης, θα πραγματοποιούνται στο πρώτο ση-
μείο εισόδου, με ελεύθερη την εν συνεχεία διακίνηση τους στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.  

 
Σημειώνεται ότι στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου απαγορεύεται η 
εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών, προϊόντων που έρχονται σε αντίθεση με τον ισλαμικό 
νόμο και προϊόντων που έχουν παραχθεί στο Ισραήλ.  
 

 Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ, επιβάλεται δασμός ύψους 50% επί της αξίας CIF στα 
εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Eπιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές του κάθε εμιράτου ξε-
χωριστά να επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ύψος 
αυτού του φόρου στο Ντουμπάι ανέρχεται στο 30%, στον οποίο προστίθεται ο και άλλοι 
φόροι όπως δημοτικός φόρος και ο φόρος των ξενοδοχείων ύψους10%.  

 
 Από 1ης Οκτωβρίου 2017 εφαρμόζεται ειδικός φόρος επιτηδεύματος στα προϊόντα κα-

πνού (100%), στα ανθρακούχα αναψυκτικά (50%) και στα ενεργειακά ποτά (50%). Ο φό-
ρος αυτός παρότι επιβάλλεται στους εισαγωγείς και διανομείς μετακυλίεται στην τελική 
τιμή του προϊόντος.  

 
 Από 1ης Ιανουαρίου 2018 στις χώρες του Συμβουλίου του Κόλπου, συμπεριλαμβανομέ-

νων των ΗΑΕ εφαρμόζεται ΦΠΑ επί αγαθών και υπηρεσιών, με ενιαίο συντελεστή 5%. 
 
 
 



 

Γ. Συνοδευτικά έγγραφα-διαδικασία καταχώρησης 
 

1. Προαπαιτούμενα 

 Ελληνικός γραμμοκωδικός (Barcode)  

Εκδίδεται από ιδιωτικές εταιρείες και Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη 
Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1 Βar Code Hellas) list 1200 bar codes (250-1000€) 

 Μοναδικός κωδικός εξαγωγέως   

Μητρώο εξαγωγέως από το επιμελητήριο και σε συνέχεια έκδοση EORI NUMBER – 
Αριθμός EORI ( Economic Operator Registration and Identification) εκδίδει 
συνεργαζόμενος εκτελωνιστής) 
 

2. Συνοδευτικά έγγραφα και Πιστοποιητικά από Ελλάδα για ΗΑΕ   
 Τιμολόγιο 

 Packing list (κιβωτολόγιο-παλετοποίηση) συμπληρωματικά πρέπει να αναγράφει 
LOT NUMBER/Expiry Date /Production date (εκδίδει η επιχείρηση)* στοιχεία τα 
οποία δεν απαιτούνται για εξαγωγές προς ΕΕ 

 Πιστοποιητικό καταγωγής Certificate Country of Origin (Εκδίδει Επιμελητήριο έδρας 
εταιρείας) 

 Υγειονομικό Πιστοποιητικό (Helth certificate) 
Εκδίδεται από τις κατατόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
σύμφωνα με τα πρότυπα GCC. Eναλλακτικώς εκδίδεται από τις κατά τόπους 
υπηρεσίες του ΕΦΕΤ . 
Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο ανάλυσης 
δείγματος (analysis) εκδιδόμενο από τον ΕΦΕΤ ή  εναλλακτικώς από οποιοδήποτε 
συνεργαζόμενο ιδιωτικό εργαστήριο 

 Θεωρημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού (Βιολογικά, οργανικά ή προϊόντα halal) 

 Θεωρημένο αντίγραφο πιστοποιητικού HACCP και ISO  
 Φορτωτικά έγγραφα (Bill of lading) Εκδίδεται από πράκτορα (shipper or Logistic 

agent-contractor) σε συνεργασία με εκτελωνιστή. 
 

3. Καταχώρηση του προϊόντος στα ΗΑΕ 
 

 Απαιτείται Ελληνικός Γραμοκωδικός Barcode ανά κωδικό προϊόντος (παρέχεται 
από ιδιωτικές εταιρείες πχ bar Code Hellas +  ) list 1200 bar codes (250-1000€) 

 Προετοιμασία ετικέτας του προϊόντος ανά Barcode (product item) στην αγγλική 
και αραβική γλώσσα, προκειμένου κατατεθεί από τον εισαγωγέα σε Αρχή 
Ελέγχου Τροφίμων Εμιράτου όπου ή έδρα του (πράξη: food item Registration 
and label Assessment) 

 Απαραίτητα πεδία (αγγλο-αραβικής)ετικέτας  
 Barcode  

 Brand name  

 Brand item name  

 Ingredients (πρέπει να αναγράφονται με ποσοστιαίες αναλογίες κατά φθίνουσα 
σειρά.  

 C.O.O Origin GREECE  



 Storage condition  

 Weight/net weight  

 Name of manufacturer (όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή) 

 Importer name (όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα) 

 Production date (ημερομηνία παραγωγής) 

 Expiry date (ημερομηνία λήξεως) 

 Lot number  

 Package type 

 Alergy warning (σήμανση για αλλεργιογόνα συστατικά) 

 

 Αν το προϊόν περιέχει ζωικά λίπη, ένζυμα κρέατος ή άλλο προϊόν ζωικής προέλευ-
σης θα πρέπει να διευκρινισθεί από ποιο ζώο προέρχονται. 

 Εις ό, τι αφορά βιολογικά ή οργανικά προϊόντα, σήμα πιστοποίησης, εν ισχύει, 
αναγράφεται επί της συσκευασίας και προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του 
σχετικού Πιστοποιητικού 

 Εις ό,τι αφορά βρώσιμα έλαια αναγράφεται επί της συσκευασίας σήμα  HACCP 
και ISO και προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού. 

 Η Διάρκεια ζωής προϊόντος (shelf life) καθορίζεται με ειδικό τύπο από τις εδώ 
αρχές Ελέγχου τροφίμων και δεν ισχύει αυτομάτως το Ευρωπαϊκό σύστημα. 
 

4. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 
 

 Νερό και πάγος  

Πριν από την καταχώρηση του προϊόντος απαιτείται να προηγηθεί έλεγχος και 
πιστοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής και  προϊόντων από την αρμόδια αρχή 
των ΗΑΕ- ESMA, η οποία χορηγεί το ειδικό σήμα ποιότητος τριετούς διάρκειας με 
δυνατότητα ανανέωσης (Emirate quality mark). Εφ’ όσον εκδοθεί το 
πιστοποιητικό, υποχρεωτικώς το σήμα αναγράφεται στην συσκευασία.  
Η αίτηση κατατίθεται αποκλειστικώς από εμιρατινή εταιρεία η οποία ήδη 
διαθέτει άδεια εισαγωγέως τουλάχιστον από ενός έτους  ή από εισαγωγέα, με 
τον οποίο ο παραγωγός έχει τριετές συμβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης. 
Παράλληλα, απαιτείται κατάθεση αιτήσεως καταχωρήσεως Εμπορικού σήματος 
(Trade mark). Η αίτηση κατατίθεται από τον εισαγωγέα, για λογαριασμό του 
παραγωγού. 
Αμφότερα τα σήματα ( Emirate quality mark –Trade mark) ανήκουν στην 
δικαιοδοσία του παραγωγού. 
  

 Κρέατα και παράγωγα.-πιστοποίηση halal 

Προ-απαιτείται η πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της παραγωγού εταιρείας 
καθώς και η πιστοποίηση των προϊόντων ανά κωδικό.  
 

 Αλκοολούχα προϊόντα. 

Εις ότι αφορά προϊόντα τροφίμων που περιέχουν αλκοολούχο συστατικό, 
επισημαίνουμε ότι δεν τυγχάνουν εγκρίσεως εισαγωγής από τις εδώ αρμόδιες 
αρχές. 



Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι ονομασία συστατικού ή προϊόντος δεν πρέπει να 
παραπέμπει σε αλκοολούχο συστατικό. Επί παραδείγματι, θεωρείται έγκυρη 
ονομασία ξύδι από σταφύλι ενώ απορρίπτεται η ονομασία ξύδι από κρασί. 
 

5. Επισημάνσεις συσκευασίας 
 

 Συνιστάται να μην περιέχονται σε συσκευασία του προϊόντος εικόνες(όπως γυμνές 
μορφές ή ακέφαλα ζώα) σύμβολα ( όπως ο σταυρός) και λέξεις ερωτικού 
περιεχομένου καθώς και όνομα κράτους, δεδομένου ότι απορρίπτονται, για 
ευνοήτους λόγους, από τις αρμόδιες αρχές. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν 
απορριφθεί εικόνες  της πύλης των Μυκηνών, πρίγκιπα της Κνωσσού,  μάσκας 
Αγαμέμνονα κλπ. 

 Οιαδήποτε αλλαγή εις ό, τι αφορά όψεων συσκευασίας όπως έχει αυτή καταχωρηθεί 
συνεπάγεται νέα διαδικασία καταχώρησης με διαφορετικό barcode προϊόντος. 
 

6. Κατωχύρωση εμπορικού σήματος 
 

 H καταχώρηση του εμπορικού σήματος έχει 10ετή χρονική διάρκεια ισχύος σε όλη 
την επικράτεια της χώρας (7 Εμιράτα). 

 Η αίτηση για την καταχώριση του σήματος υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα εμπο-
ρικών σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας από δικηγορικό γραφείο εγκατεστημένο 
στα ΗΑΕ, το οποίο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Οικο-
νομίας. Το δικηγορικό γραφείο μαζί με την αίτηση υποβάλει και το πληρεξούσιο σύμ-
φωνα με το οποίο εκπροσωπεί την αλλοδαπή εταιρεία για το σκοπό αυτό.   

 Εάν το Υπουργείο εγκρίνει ένα εμπορικό σήμα, οφείλει να το ανακοινώσει στο δελτίο 
του και δύο αραβικές εφημερίδες πριν από την εγγραφή. Κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να υποβάλει εγγράφως  ένσταση κατά της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος. 
Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία καταχώρησης του σήματος, προθεσμίες 
και τέλη περιέχονται σε ηλεκτρονική παραπομπή που παραθέτουμε κατωτέρω. 
http://www.economy.ae/ServicesGuide/Intellectual%20Property%20Affairs%20Secto
r/Trademark%20Dept%20ENGLISH_2017.pdf  

 Μόλις καταχωρηθεί το σήμα, δίδεται στον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ένα 
πιστοποιητικό που περιέχει (α) τον αριθμό καταχώρισης του εμπορικού σήματος, (β) 
την ημερομηνία της αίτησης και καταχώρισης, (γ) την εμπορική επωνυμία ή το όνομα 
του ιδιοκτήτη, (δ) την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής του, (ε) αντίγραφο του 
εμπορικού σήματος, (στ) την περιγραφή των προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών που 
καταχωρούνται με το εμπορικό σήμα και (ζ) τον αριθμό και την ημερομηνία του 
διεθνούς δικαιώματος προστασίας.      

 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το εμπορικό σήμα είναι σκόπιμο να 
καταγραφεί από τον κάτοχο, τον εμπορικό του αντιπρόσωπο/πράκτορα ή νομικό 
πληρεξούσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο αρμόδιο Τελωνείο (νόμος 
11/DCP/2006), για λόγους τελωνειακής προστασίας έναντι παραλλήλου κυκλώματος 
εμπορίας προϊόντων του από τρίτες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται 
διαθέσιμες: 
http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/IPR/Pages/TrademarkRecordingSystem.aspx 

 

http://www.economy.ae/ServicesGuide/Intellectual%20Property%20Affairs%20Sector/Trademark%20Dept%20ENGLISH_2017.pdf
http://www.economy.ae/ServicesGuide/Intellectual%20Property%20Affairs%20Sector/Trademark%20Dept%20ENGLISH_2017.pdf
http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/IPR/Pages/TrademarkRecordingSystem.aspx


 

 

7. Πιστοποίηση και σήμανση halal 
 

 Απαιτείται για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης. 

 Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς οι οποίοι δεν είναι 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή ESMA των ΗΑΕ. Προς το παρόν δεν αναγνωρίζεται 
φορέας πιστοποίησης halal με έδρα στην Ελλάδα. 
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες: 
http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-
REGISTERED-WITH-ESMA.aspx  

 

http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-REGISTERED-WITH-ESMA.aspx
http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-REGISTERED-WITH-ESMA.aspx


Δ. Διμερείς εμπορικές ανταλλαγές 

 

ΑΞΙΑ Μερίδιο ΑΞΙΑ Μερίδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ευρώ) % (Ευρώ) %  (Ευρώ) %

ΣΥΝΟΛΟ Προϊόντων 241,885,179 100.00% 269,721,110 100.00% -27,835,931 -10.32%

Εκτός πετρελαιοειδών 188,332,012 100.00% 195,970,015 100.00% -7,638,003 -3.90%

0301' Ψάρια ζωντανά 158,634 0.08% 0.00% 158,634 100.00%

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)1,535,789 0.82% 1,329,743 0.68% 206,046 15.50%

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 σβ180 0.00% 359 0.00% -179 -49.86%

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, σκόν1,515 0.00% 241 0.00% 1,274 528.63%

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, σ1,495 0.00% 416 0.00% 1,079 259.38%

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 κακάου1,505,000 0.80% 1,023,354 0.52% 481,646 47.07%

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 868,770 0.46% 563,772 0.29% 304,998 54.10%

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 γλυκαντικών0.00% 302 0.00% -302 -100.00%

0409' Μέλι φυσικό 42,800 0.02% 63,971 0.03% -21,171 -33.09%

0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιμα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.48 0.00% 0.00% 48 100.00%

0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου118,995 0.06% 0.00% 118,995 100.00%

0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου79,470 0.04% 79,470 0.04% 0 0.00%

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)0.00% 38,674 0.02% -38,674 -100.00%

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 50 0.00% 54,762 0.03% -54,712 -99.91%

0703' Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη11,590 0.01% 0.00% 11,590 100.00%

0704' Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη0.00% 10,918 0.01% -10,918 -100.00%

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη94 0.00% 0.00% 94 100.00%

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 (σκου88,206 0.05% 1,718 0.00% 86,488 5034.23%

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα27,923 0.01% 138,714 0.07% -110,791 100.00%

0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα85,051 0.05% 77,859 0.04% 7,192 9.24%

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)17,800 0.01% 0.00% 17,800 100.00%

0804' Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά9,477 0.01% 22,636 0.01% -13,159 -58.13%

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 333,712 0.18% 32,107 0.02% 301,605 939.37%

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 114,243 0.06% 69,952 0.04% 44,291 63.32%

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά42,989 0.02% 0.00% 42,989 100.00%

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 872,598 0.46% 229,689 0.12% 642,909 279.90%

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά486,743 0.26% 416,810 0.21% 69,933 16.78%

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, εσ1,944,660 1.03% 1,116,896 0.57% 827,764 74.11%

0811' Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών6,433 0.00% 0.00% 6,433 100.00%

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 μείγματος52,683 0.03% 8,475 0.00% 44,208 521.63%

0902' Τσάι, έστω και αρωματισμένο 2,221 0.00% 0.00% 2,221 100.00%

0905' Βανίλια 294 0.00% 0.00% 294 100.00%

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), μοσχοκά14,990 0.01% 0.00% 14,990 100.00%

1006' Ρύζι 81,126 0.04% 0.00% 81,126 100.00%

1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 6,019 0.00% 0.00% 6,019 100.00%

1102' Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού 1,030 0.00% 0.00% 1,030 100.00%

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)1,711,477 0.91% 1,848,729 0.94% -137,252 -7.42%

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 σκόνη0.00% 1,564 0.00% -1,564 -100.00%

1214' Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων8,733 0.00% 0.00% 8,733 100.00%

1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες1,480,275 0.79% 3,502,321 1.79% -2,022,046 -57.73%

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 μετασχηματισμένα1,062,724 0.56% 1,137,843 0.58% -75,119 -6.60%

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 και210,423 0.11% 307,830 0.16% -97,407 -31.64%

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 ελ70,488 0.04% 69,696 0.04% 792 1.14%

1602' Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος)1,254 0.00% 0.00% 1,254 100.00%

1604' Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού18,167 0.01% 10,783 0.01% 7,384 68.48%

1605' Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα1,755 0.00% 0.00% 1,755 100.00%

1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση351 0.00% 0.00% 351 100.00%

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα300,878 0.16% 322,240 0.16% -21,362 -6.63%

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο516,037 0.27% 552,844 0.28% -36,807 -6.66%

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.· παρασκ177,527 0.09% 355,068 0.18% -177,541 -50.00%

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 παρασκευασμένο108,688 0.06% 68,837 0.04% 39,851 57.89%

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 αλεύρ244,401 0.13% 172,792 0.09% 71,609 41.44%

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 προϊόντα652,982 0.35% 402,141 0.21% 250,841 62.38%

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ430,586 0.23% 86,652 0.04% 343,934 396.91%

2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ270,998 0.14% 177,789 0.09% 93,209 52.43%

2004' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)180 0.00% 0.00% 180 100.00%

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)3,086,622 1.64% 4,521,961 2.31% -1,435,339 -31.74%

2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών1,369,281 0.73% 1,035,055 0.53% 334,226 32.29%

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 εισαχ2,420,221 1.29% 2,815,663 1.44% -395,442 -14.04%

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 γλυκαντικών141,160 0.07% 111,173 0.06% 29,987 26.97%

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 συμ5,681 0.00% 589 0.00% 5,092 864.52%

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)9,745 0.01% 0.00% 9,745 100.00%

2103' Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασμένο, και μουστάρδα22,107 0.01% 7,864 0.00% 14,243 181.12%

2105' Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 54,764 0.03% 117,421 0.06% -62,657 -53.36%

2106' Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 310,715 0.16% 373,817 0.19% -63,102 -16.88%

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 χιόνι32,889 0.02% 196,915 0.10% -164,026 -83.30%

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)115,146 0.06% 518,969 0.26% -403,823 -77.81%

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% vol65,959 0.04% 25,492 0.01% 40,467 158.74%

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)47,872 0.03% 58,408 0.03% -10,536 -18.04%

2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ10,923 0.01% 930 0.00% 9,993 1074.52%

Σύνολο Προϊόντα Αγροτικά, Τροφίμων και Αλιείας 23,473,637 12.46% 24,082,224 12.29% -608,587 -2.53%
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