ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΛΑΝΟΥ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής για το έτος 2018 τα
κυριότερα αγρο-διατροφικά προϊόντα που εξήχθησαν από την Ελλάδα προς την Ιταλία ήταν το
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τα ψάρια και ιχθυηρά, το γιαούρτι, η φέτα, σιτάρι και ελιές.
Ειδικότερα, το σημαντικότερο σε αξία αγροτικό προϊόν και το δεύτερο στην κατάταξη των
ελληνικών εξαγωγών στην Ιταλία γενικά για το έτος 2018 είναι το ελαιόλαδο (ΔΚ1509) με αξία
εξαγωγών €351 εκ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφοράσε εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο. Ακολουθούν τα ψάρια (ΔΚ0302) με συνολική αξία €222 εκ. , 5ο κατά σειρά αξίας
εξαγόμενο ελληνικό προϊόν προς την Ιταλία, με υψηλότερα σε αξία επιμέρους προϊόντα το λαβράκι
και τις τσιπούρες. Ακολουθούν τα γιαούρτια και βουτυρόγαλα (ΔΚ0403) με αξία εξαγωγών το
€62,9 εκ. Τα τυριά (ΔΚ 0406) κατέγραψαν εξαγωγές €49,2 εκ. με κυριότερο προϊόν τη φέτα.
Ακολουθεί το σιτάρι (ΔΚ1001) και τα παρασκευασμένα λαχανικά (ΔΚ2005) με κυριότερο προϊόν
τις ελιές.
Άλλα αγροτικά προϊόντα των οποίων οι εξαγωγές προς την Ιταλία ξεπερνούν τα 10 εκ. ευρώ είναι
τα σπέρματα βαμβακιού, ελαιόλαδο άλλο από τη ΔΚ1509, ακτινίδια, κρέατα προβατοειδών, ξίδια
βρώσιμα, ξηροί καρποί (κυρίως κάστανα και φυστίκια), μαλάκια, φρούτα παρασκευασμένα ή
διατηρημένα (κυρίως ροδάκινα).
Στον κατωτέρω πίνακα καταγράφονται τα σημαντικότερα σε αξία εξαγόμενα αγροτικά διατροφικά
προϊόντα σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά του 2018 και αναλύονται σε 8ψήφία ανάλυση1. Τα
προϊόντα που παρουσιάζονται κατωτέρω είναι αυτά των οποίων η αξία ανέρχεται έως 3 εκ. ευρώ.
Εξαγωγές ελληνικών αγροτικων –διατροφικων προϊόντων στην Ιταλία 2018 (αξίες άνω των €3εκ)
ΔΚ
1509'

ΔΚ
0302'

1

Περιγραφή
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

Περιγραφή
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα
με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)

αξία σε ευρώ
351.672.813

αξία σε ευρώ
222.224.099

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

αξία σε
ευρώ
271.917.123

'15091020'

Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο

'15091010'

Ελαιόλαδο φωτιστικό

'15091080'

Αλλα

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'03028410'

Λαβράκι (Dicentrarchus
labrax)

'03028530'
'03028990'

Τσιπούρες (Sparus
aurata)
Αλλα

'03028590'

¶λλες

5.496.907

'03021900'

Σολομοειδή, νωπά ή
διατηρημένα με απλή
ψύξη (εκτός από
πέστροφες, σολομούς
Ειρηνικού, σολομούς
Ατλαν

3.128.476

'03021180'

¶λλες

2.446.380

29.678.786
7.006.537
αξία σε
ευρώ
100.537.816

94.054.333
8.732.907

Η καταγραφή δεν είναι εξαντλητική . Δεν καταγράφεται το σύνολο των 8 ψήφιων υποκατηγοριών αλλά τα σημαντικότερα σε αξία εξ
αυτών.

'03029900'

Αλλα

2.059.815

'03024700'

Ξιφίας (Xiphias gladius)

1.386.225

'03028490'

Αλλα

1.260.113

'03023519'

¶λλοι

1.003.337

'03024310'

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus
Των ειδών Dentex
dentex και Pagellus
spp.
Παλαμίδες Euthynnus Katsuwonus- pelamis,
νωπές ή διατηρημένες
με απλή ψύξη (εκτός
από εκείνες που π

558.983

104.776

'03028929'

Βατραχόψαρα (Lophius
spp.)
Αλλα

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'04031091'

Γιαούρτι, έστω και
συμπυκνωμένο,
αρωματισμένο ή με
προσθήκη φρούτων,
καρυδιών ή κακάου,
έστω και με

'04031011'

Γιαούρτια, μη
αρωματισμένα και
χωρίς προσθήκη
φρούτων , ξηρών
καρπών ή κακάου,
χωρίς προσθήκη
ζάχαρη
Γιαούρτια, μη
αρωματισμένα και
χωρίς προσθήκη
φρούτων , ξηρών
καρπών ή κακάου,
χωρίς προσθήκη
ζάχαρη
Γιαούρτια, μη
αρωματισμένα και
χωρίς προσθήκη
φρούτων , ξηρών
καρπών ή κακάου,
χωρίς προσθήκη
ζάχαρη
Γιαούρτι, έστω και
συμπυκνωμένο,
αρωματισμένο ή με
προσθήκη φρούτων,
καρυδιών ή κακάου,
έστω και με

'03028510'

'03023390'

'03028950'

ΔΚ
0403'

Περιγραφή
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

αξία σε ευρώ
62.981.803

'04031013'

'04031019'

'04031099'

'04039091'

Βουτυρόγαλα, πηγμένο
γάλα και πηγμένη
κρέμα, κεφίρ και άλλα
γάλατα και κρέμες που
έχουν υποστεί ζύμω

'04031093'

Γιαούρτι, έστω και
συμπυκνωμένο,
αρωματισμένο ή με
προσθήκη φρούτων,
καρυδιών ή κακάου,
έστω και με

457.316

178.559

101.767
αξία σε
ευρώ
26.543.702

20.242.890

4.528.319

4.333.085

2.952.913

2.881.621

919.582

ΔΚ
0406'

ΔΚ
1001'

ΔΚ
2005'

ΔΚ
1207'

ΔΚ
1510'

Περιγραφή
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

Περιγραφή
Σιτάρι και σμιγάδι

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

Περιγραφή
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)

Περιγραφή
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

αξία σε ευρώ
49.261.816

αξία σε ευρώ
40.904.152

αξία σε ευρώ
36.513.745

αξία σε ευρώ
32.782.829

αξία σε ευρώ
22.378.578

'04031051'

Γιαούρτι, έστω και
συμπυκνωμένο,
αρωματισμένο ή με
προσθήκη φρούτων,
καρυδιών ή κακάου,
έστω και με

220.361

'04039073'

Βουτυρόγαλα, πηγμένο
γάλα και πηγμένη
κρέμα, κεφίρ και άλλα
γάλατα και κρέμες που
έχουν υποστεί ζύμω

193.837

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'04069032'

Φέτα

'04069069'

Τυριά, περιεκτικότητας
κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες <= 40% και
περιεκτικότητας κατά
βάρος σε νερό στ

'04069089'

Που υπερβαίνει το 52 %
αλλά δεν υπερβαίνει το
62 %

992.900

'04069050'

Τυριά πρόβεια ή
βουβαλίσια σε δοχεία
που περιέχουν άρμη ή
σε ασκούς από δέρμα
προβάτου ή κατσίκας (ε

431.676

'04069092'

Που υπερβαίνει το 62 %
αλλά δεν υπερβαίνει το
72 %

384.831

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'10011900'

¶λλο

'10011100'

Για σπορά

2.487.301

'10019190'

Αλλα

1.620.171

'10019900'

Αλλα

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'20057000'

Ελιές

'20059910'

Καρποί του γένους
Capsicum, άλλοι από
τις γλυκοπιπεριές

'20059980'

Αλλα

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'12072900'

Αλλα

'12072100'

Για σπορά

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'15100010'

Λάδια, που
λαμβάνονται
αποκλειστικά από ελιές
και με μεθόδους άλλες
από αυτές που
αναφέρονται στην κ

αξία σε
ευρώ
45.883.828
1.119.758

αξία σε
ευρώ
36.069.583

455.439
αξία σε
ευρώ
35.836.060

477.912

136.548
αξία σε
ευρώ
31.489.627

929.944
αξία σε
ευρώ
13.545.068

ΔΚ
0810'

ΔΚ
0204'

ΔΚ
2209'

Περιγραφή
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

Περιγραφή
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα

Περιγραφή
Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από
ζύμωση και υποκατάστατα ξυδιών που
λαμβάνονται από οξικό οξύ

αξία σε ευρώ
17.247.822

αξία σε ευρώ
14.170.005

αξία σε ευρώ
13.820.993

'15100090'

Λάδια και τα κλάσματά
τους, που λαμβάνονται
αποκλειστικά από ελιές
και με μεθόδους άλλες
από αυτές π

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'08105000'

Ακτινίδια, νωπά

'08109075'

Αλλα

'08101000'

Φράουλες, νωπές

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'02041000'

Ολόκληρα σφάγια ή
μισά σφάγια αρνιού,
νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

'02045011'

Ολόκληρα σφάγια ή
μισά σφάγια αιγοειδών,
νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

1.811.774

'02042100'

Ολόκληρα σφάγια ή
μισά σφάγια
προβατοειδών, νωπά ή
διατηρημένα με απλή
ψύξη (εκτός από
σφάγια αρνιού
Περιγραφή

212.590

8ψηφιαΔΚ

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)

αξία σε ευρώ
13.370.903

Περιγραφή

αξία σε ευρώ

1.049.790
αξία σε
ευρώ
11.968.978

αξία σε
ευρώ
5.682.468

'08024100'

Με κέλυφος

αξία σε
ευρώ
7.657.424

'08025100'

Με κέλυφος

2.504.925

'08025200'

Χωρίς κέλυφος

1.799.823

'08029085'

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

675.946

'08027000'

Καρύδια του kola (Cola
spp.)
Αμύγδαλα γλυκά, νωπά
ή ξερά, χωρίς κέλυφος
Περιγραφή

338.054

'08021290'
ΔΚ

2.238.034

8ψηφιαΔΚ

'22090011'

Περιγραφή

αξία σε
ευρώ
13.908.262

Ξίδια και υποκατάστατα
αυτών βρώσιμα που
λαμβάνονται από οξικό
οξύ, που
παρουσιάζονται σε
δοχεία με
Ξίδι από κρασί, που
παρουσιάζεται σε
δοχεία με περιεχόμενο
>2l
Ξίδι από κρασί, που
παρουσιάζεται σε
δοχεία με περιεχόμενο
<= 2 l
Περιγραφή

'22090099'

'22090019'

ΔΚ

8.833.510

8ψηφιαΔΚ

5.078.954

3.050.931

135.591
αξία σε
ευρώ

0307'

ΔΚ
2008'

ΔΚ
2001'

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

Περιγραφή
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

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

'03073110'

Μύδια Mytilus spp.,
έστω και χωρίς το
όστρακό τους, ζωντανά,
νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

3.820.381

'03075200'

Κατεψυγμένα

2.555.752

'03079100'

Μαλάκια, κατάλληλα για
τη διατροφή του
ανθρώπου, έστω και
χωρίς το όστρακό τους,
ζωντανά, νωπά ή δια

1.250.265

'03079900'

Αλλα

1.006.978

'03077210'

Χάβαρα ή αχιβάδες και
άλλα είδη της
οικογένειας Veneridae

738.047

'03077100'

Ζωντανά, νωπά ή
διατηρημένα με απλή
ψύξη

541.802

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'20087071'

Ροδάκινα,
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης
αλλά με προσθήκη
ζάχαρης, περιεκτικό

'20087079'

Ροδάκινα,
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης
αλλά με προσθήκη
ζάχαρης, περιεκτικό

1.804.101

'20087061'

Ροδάκινα,
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης
αλλά με προσθήκη
ζάχαρης, περιεκτικό

1.544.599

'20087069'

Ροδάκινα,
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης
αλλά με προσθήκη
ζάχαρης, περιεκτικό

1.074.595

'20089774'

Αλλα

931.690

'20087092'

Βερίκοκα,
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης ή
ζάχαρης, σε άμεσες
συσκευασίες καθ

608.591

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

9.734.877

'20019065'

Ελιές,
παρασκευασμένες ή
διατηρημένες με ξίδι ή
οξικό οξύ
Καρποί του γένους
Capsicum, εκτός από
τις γλυκοπιπεριές
(piments doux ή
poivrons),
παρασκευασμένοι ή
Περιγραφή

10.993.742

αξία σε ευρώ
10.715.893

'20019020'

ΔΚ

Περιγραφή

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

αξία σε
ευρώ
3.613.458

αξία σε
ευρώ
9.278.580

213.610

αξία σε

ευρώ
1902'

ΔΚ
1206'

ΔΚ
0304'

ΔΚ
0807'

ΔΚ
0809'

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 (κουςκους), έστω και παρασκευασμένο
Περιγραφή
Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και
σπασμένα

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

Περιγραφή
Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα καρπούζια, και καρποί
παπάγιας, νωπά
Περιγραφή
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα
brugnons και nectarines, δαμάσκηνα
και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

9.470.036

'19021910'

Ζυμαρικά εν γένει, όχι
ψημένα ούτε
παραγεμισμένα, ούτε
αλλιώς
παρασκευασμένα, που
δεν περιέχουν άλευ

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

8.585.238

'12060099'

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Σπέρματα ηλιοτρόπιου,
έστω και σπασμένα
(εκτός από αυτά που
προορίζονται για
σπορά, τα σπέρματα
χωρί
Περιγραφή

8.550.054

'03048990'

¶λλων

'03043900'

Αλλα

275.120

'03049999'

¶λλων

201.159

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

8.447.078

'08071100'

Καρπούζια, νωπά

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

7.548.067

'08092900'

Αλλα

'08093090'

'08091000'

Ροδάκινα, νωπά, από 1
Οκτωβρίου έως 31
Δεκεμβρίου (εκτός από
τα μπρουνιόν και
νεκταρίνια)
Μπρουνιόν και
νεκταρίνια, νωπά
Βερίκοκα, νωπά

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

6.204.809

'06029045'

Μοσχεύματα με ρίζα και
νεαρά φυτά, δένδρων,
δενδρυλλίων και
χαμόδενδρων (εκτός
από εκείνα που δίνουν

'06022010'

08093010'

ΔΚ
0602'

ΔΚ
0709'

Περιγραφή
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)

Περιγραφή
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

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Φυτά αμπέλου
μπολιασμένα ή με ρίζα
Περιγραφή

5.720.860

'07099290'

Αλλα

'07099210'

Που προορίζονται για
χρήσεις άλλες από την
παραγωγή λαδιού

'07092000'

Σπαράγγια, νωπά ή
διατηρημένα με απλή
ψύξη

9.414.998

αξία σε
ευρώ
8.339.922

αξία σε
ευρώ
7.919.470

αξία σε
ευρώ
8.447.078

αξία σε
ευρώ
2.735.189

2.255.304

1.725.278
378.757
αξία σε
ευρώ
5.025.347

324.119
αξία σε
ευρώ
3.268.180

1.467.575

463.095

ΔΚ
0207'

ΔΚ
2106'

Περιγραφή
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα
σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων
πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου,
γαλοπούλας και φραγκόκοτας, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα

Περιγραφή
Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.

'07096099'

Πιπεριές του γένους
Capsicum ή του γένους
Pimenta, νωπές ή
διατηρημένες με απλή
ψύξη (εκτός από εκεί

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

5.687.393

'02071190'

Πετεινοί και κότες
πουλερικά κατοικίδια,
που παρουσιάζονται
μαδημένα, κενά, χωρίς
το κεφάλι, τα πόδι

'02071350'

Στήθη και τεμάχια από
στήθη, με κόκαλα,
πουλερικών του είδους
πουλερικά κατοικίδια,
νωπά ή διατηρημέ

2.183.722

'02071499'

Παραπροϊόντα
σφαγείων πουλερικών
του είδους πουλερικά
κατοικίδια, βρώσιμα,
κατεψυγμένα (εκτός
από γά
Περιγραφή

348.969

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

5.662.645

'21069098'

'21069092'

ΔΚ
0805'

Περιγραφή
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

5.569.527

'08051022'
'08051028'

1006'

Περιγραφή
Ρύζι

'08052900'
αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

5.057.539

'10061079'

Του οποίου ο λόγος
μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος ή ίσος του
3
Του οποίου ο λόγος
μήκος/πλάτος είναι
μεγαλύτερος του 2 αλλά
μικρότερος του 3

'10061071'

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Ρύζι λευκασμένο, σε
κόκκους μεσαίους
(εκτός από το
επεξεργασμένο με
βραστό νερό parboiled)
Περιγραφή

4.966.593

'24012035'

Καπνά light air cured

'24011060'

'24012085'

Καπνά sun cured
ανατολικού τύπου,
χωρίς αφαίρεση των
μίσχων
Καπνά flue cured

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

'10063094'

ΔΚ
2401'

ΔΚ

Περιγραφή
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν
βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα
καπνού

Περιγραφή

Πορτοκάλια Ναβελίνες
(navel)
Αλλα
Λεμόνια (Citrus limon,
Citrus limonum)
Αλλα

'08055010'

ΔΚ

Παρασκευάσματα
διατροφής, π.δ.κ.α.,
που περιέχουν κατά
βάρος >= 1,5% λιπαρές
ύλες που προέρχονται
απ
Παρασκευάσματα
διατροφής, π.δ.κ.α.,
που δεν περιέχουν
λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το
γάλα, ζαχα
Περιγραφή

αξία σε ευρώ

365.620

αξία σε
ευρώ
2.969.340

αξία σε
ευρώ
4.878.815

648.787

αξία σε
ευρώ
2.547.696
1.088.943
726.190
487.369
αξία σε
ευρώ
3.083.918

1.175.184

391.870

αξία σε
ευρώ
3.308.074

1.522.766

135.753
αξία σε

ευρώ
1905'

ΔΚ
0711'

ΔΚ
1516'

ΔΚ
2306'

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

Περιγραφή
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

Περιγραφή
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

Περιγραφή
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)

'19059080'

Αλλα

'19059070'

924.924

'19053219'

Περιεκτικότητας κατά
βάρος σε ζαχαρόζη,
ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο ή ισογλυκόζη
ίσης ή ανώτερης του
5%
Αλλα

'19054010'

Φρυγανιές

512.533

'19053211'

Σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαινει
τα 85 g

426.459

'19053299'

¶λλες

306.025

'19059020'

Όστιες, κάψουλες κενές
των τύπων που
χρησιμοποιούνται για
φάρμακα,
αζυμοσφραγίδες,
ξεραμένες ζύμες α

220.195

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

4.498.564

'07112010'

Ελιές, διατηρημένες
προσωρινά, π.χ. με
διοξείδιο του θείου ή σε
άρμη, θειωμένο νερό ή
σε νερό στο οπ

'07119010'

Πιπεριές του γένους
Capsicum ή του γένους
Pimenta, διατηρημένες
προσωρινά, π.χ. με
διοξείδιο του θεί

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

3.827.178

'15162098'

Λίπη και λάδια φυτικά
και τα κλάσματά τους,
μερικώς ή ολικώς
υδρογονωμένα,
διεστεροποιημένα,
επανεστ

'15162095'

Λάδια από
αγριοκράμβη, λινάρι,
αγριογογγύλη,
ηλιοτρόπιο, illipe, karite,
makore, touloucouna ή
babas
Περιγραφή

4.720.258

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

3.722.034

'23069090'

Πίτες και άλλα στερεά
υπολείμματα, έστω και
σπασμένα ή
συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από
την εξαγωγ

1.396.563

709.872

αξία σε
ευρώ
4.271.039

176.489

αξία σε
ευρώ
3.618.113

209.065

αξία σε
ευρώ
1.408.516

'23064900'

Ελαιοπυρήνες και άλλα
υπολείμματα από την
εξαγωγή του
ελαιολάδου, έστω και
σπασμένα ή
συσσωματωμένα
Πίτες και άλλα στερεά
υπολείμματα, έστω και
σπασμένα ή
συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από
την εξαγωγ
Πίτες και άλλα στερεά
υπολείμματα, έστω και
σπασμένα ή
συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από
την εξαγωγ
Αλλα

αξία σε ευρώ

8ψηφιαΔΚ

Περιγραφή

3.214.631

'52010090'

Βαμβάκι, μη
λαναρισμένο ούτε
χτενισμένο (εκτός από
υδρόφιλο ή
λευκασμένο)

'23069011'

'23063000'

'23061000'

ΔΚ
5201'

Περιγραφή
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε
χτενισμένο
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1.380.547

383.642

350.338

198.991
αξία σε
ευρώ
3.214.631

