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Ο τομέας των οπωροκηπευτικών συνδέεται άρρηκτα με την Ολλανδία, είναι 

ιδιαιτέρως ανεπτυγμένος και πρωτοπόρος, η δε χώρα κατέχει ηγετική θέση στην 

διεθνή αγορά.  

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων «TradeMap», η Ολλανδία είναι διεθνώς ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας φρούτων και λαχανικών έπειτα από τις ΗΠΑ και την 

Ισπανία1. Αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου για νωπά φρούτα και λαχανικά στην 

Ευρώπη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές υποδομές που διαθέτει, 

την καθιστά ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων 

στον εν λόγω τομέα, μολονότι η ίδια η ολλανδική αγορά είναι πολύ μικρότερη σε 

σχέση με την πραγματοποιούμενη στη χώρα διακίνηση οπωροκηπευτικών. Η εν λόγω 

αγορά χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη προσφορά «προϊόντων 

ευκολίας» (convenience products). Στον χώρο των πωλήσεων κυριαρχούν τα σούπερ 

μάρκετ, με αποτέλεσμα η Ολλανδία να καθίσταται μια δύσκολη χώρα από την άποψη 

των αυστηρών απαιτήσεων ως προς τα ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές. 

Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ολλανδίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι η 

Γερμανία και το Βέλγιο.  

Η σημαντική θέση της Ολλανδίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών οφείλεται στους 

εξής παράγοντες: διαθέτει σημαντικούς διαμετακομιστικούς κόμβους (το λιμάνι του 

Ρότερνταμ και το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ), ενώ βρίσκεται σε εγγύτητα 

προς τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της Ευρώπης. Υπάρχει σημαντική αγροτική 

παραγωγή από θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας (10.000 εκτάρια) εκ των οποίων το 

ήμισυ χρησιμοποιείται για παραγωγή λαχανικών.Πολλά από τα προϊόντα θερμοκηπίου 

είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο, περιορίζοντας τη ζήτηση για εισαγωγές. Ως εκ τούτου 

ένας ξένος προμηθευτής διατηρεί μεγαλύτερες πιθανότητες για εξαγωγές στην 

Ολλανδία κυρίως στον τομέα των φρούτων που δεν παράγονται στη χώρα. Ωστόσο 

επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές από τρίτες χώρες 

(Νότια Αφρική, Λατινική Αμερική και Νοτιοανατολική Ασία), οι οποίες έχουν αναπτύξει 

υβρίδια φρούτων που διατηρούνται πολλούς μήνες. Ως εκ τούτου έχει μειωθεί το 

κενό διάστημα, λόγω εποχικότητας, στις εισαγωγές φρούτων από τις χώρες αυτές, το 

οποίο στο παρελθόν μπορούσε να καλυφθεί και από ελληνικές εισαγωγές.  

 

                                                           
1
 Στοιχεία του 2020, πηγή: TradeMap 

 
Α. Ο τομέας των οπωροκηπευτικών στην Ολλανδία 
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Η Ολλανδία είναι σημαντική παραγωγός τροφίμων (7% του ΑΕΠ) και δη 

οπωροκηπευτικών προϊόντων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σημασία του 

γεωργικού τομέα και το μέγεθος των εξαγωγών οπωροκηπευτικών το 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία & Πανεπιστήμιο του Wageningen 

 

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των εξαγόμενων λαχανικών και μόνο το 24% των 

εξαγόμενων φρούτων είναι ολλανδικής προέλευσης.  

 

Στον κατωτέρω πίνακα διαφαίνεται το μέγεθος της καλλιέργειας (συμβατικής και 

βιολογικής) οπωροκηπευτικών.  

 

Δραστηριότητες επιχειρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

Αγροτική δραστηριότητα και 
μέθοδος καλλιέργειας 

Έκταση σε άρια Αριθμός εταιρειών  

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ    

Συμβατική γεωργία   

2019 5.802.325 5.152 

2020 5.679.047 4.965 

2021  6.115.236 5.235 

Βιολογικά πιστοποιημένα   

2019 638.263 327 

2020 698.125 334 

2021 761.766 366 

ΦΡΟΥΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ   

Συμβατική γεωργία   

2019 1.965.424 2.505 

2020 1.918.952 2.415 

2021 1.897.864 2.474 

Βιολογικά πιστοποιημένα   

2019 62.350 173 

2020 63.903 193 
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2021 69.382 190 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ*   

Συμβατική γεωργία   

2019 1.769.843 2.183 

2020 1.731.363 2.098 

2021 1.712.801 2.152 

Βιολογικά πιστοποιημένα   

2019 51.765 139 

2020 51.681 153 

2021 57.230 158 

ΜΙΚΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ**   

Συμβατική γεωργία   

2019 176.428 359 

2020 166.693 347 

2021 161.783 336 

Βιολογικά πιστοποιημένα   

2019 7114 42 

2020 9015 50 

2021 8515 40 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας  

* Λ.χ. Μήλα, αχλάδια και κεράσια  

** Λ.χ. Βατόμουρα και σμέουρα 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

καλλιεργειών αφορά σε λαχανικά υπαίθρου. Επίσης φαίνεται η σταδιακή αύξηση της 

βιολογικής καλλιέργειας.  

 

Καλλιέργεια φρούτων υπαίθρου και θερμοκηπίου σε εκτάρια 

Καλλιέργεια ανά φρούτο σε εκτάρια 2018 2019 2020 

Σύνολο φρούτων υπαίθρου 20.443 20.382 19.926 

Σύνολο μικρών φρούτων υπαίθρου 1.686 1.859 1.761 

Μύρτιλα  934 949 920 

Βατόμουρα υπαίθρου 43 42 51 

Σμέουρα υπαίθρου 259 252 193 

Κόκκινο φραγκοστάφυλο 311 324 336 

Μαύρο μούρο  224 206 190 

Λοιπά μικρά φρούτα  98 85 71 

Σύνολο μηλοειδών και πυρηνοκάρπων 18.334 18.294 17.922 

Σύνολο μηλών  6.598 6.421 6.154 

Elstar 2.892 2.852 2.709 

Golden Delicious 212 204 175 

Jonagold 1.318 1.203 1.140 

Junami 340 333 283 

Kanzi 435 402 397 

Λοιπά μήλα 1.401 1.428 1.451 

Σύνολο αχλαδιών  9.970 10.086 10.001 
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Beurré Alexandre Lucas 673 646 612 

Conference 7.513 7.570 7.562 

Doyenné du Comice 763 771 726 

Λοιπά αχλάδια  1.022 1.098 1.101 

Δαμάσκηνα  261 275 274 

Κεράσια (και βύσσινο) 791 804 819 

Λοιπά πυρηνόκαρπα  715 733 706 

Ξηροί καρποί  70 69 70 

Οινοποιήσιμα σταφύλια 161 160 173 

Σύνολο μικρών φρούτων σε θερμοκήπια  123 101 98 

Βατόμουρα σε θερμοκήπια 31 32 25 

Σμέουρα σε θερμοκήπια  26 30 29 

Λοιπά φρούτα σε θερμοκήπια 66 39 45 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας  

 

Σημαντικό μερίδιο της καλλιέργειας φρούτων υπαίθρου και θερμοκηπίου κατέχουν τα 

μήλα και τα αχλάδια.  
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Καλλιέργεια λαχανικών υπαίθρου και θερμοκηπίου το 2021 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, το ένα τρίτο (33,15%) της καλλιέργειας 

λαχανικών αποτελούν τα κρεμμύδια. Σημαντική θέση έχουν επίσης οι ντομάτες, τα 

καρότα, τα αγγουριά και οι πιπεριές.  Κατά την τελευταία δεκαετία, τα λαχανικά με τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην καλλιέργεια ήταν οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, τα 

παντζάρια και οι φράουλες. Άλλα λαχανικά που καλλιεργούνται στην Ολλανδία, αλλά 

με χαμηλότερη παραγωγή, είναι λ.χ. τα σπαράγγια, η λαχανίδα (kale), το κινέζικο 

λάχανο και τα κολοκύθια.  

  

Είδος λαχανικού  Σε εκατ. κιλά      % επί συν.                     Σε εκτάρια            % επί συν.                     

Σύνολο λαχανικών  5.781,1  101.847  

Μανιτάρια 260,0 4,50 68 0,07 

Σύνολο λαχανικών σε 
θερμοκήπια 

1.929,9 33,38 4.989 4,90 

Σύνολο λαχανικών υπαίθρου 3.599,2 62,26 96.790 95,03 

Κρεμμύδια 1.916,4 33,15 39.507 38,79 

Ντομάτες 880,0 15,22 1.846 1,81 

Καρότα 643,2 11,13 9.809 9,63 

Αγγούρια 440,0 7,61 636 0,62 

Πιπεριές 440,0 7,61 1.628 1,60 

Πράσο 105,0 1,82 2.838 2,79 

Λευκό λάχανο 96,5 1,67 1.389 1,36 

Μαρούλι iceberg 90,6 1,57 2.331 2,29 

Φράουλες 85,8 1,48 1.541 1,51 

Σέλινο 82,2 1,42 1.733 1,70 

Σπανάκι 74,7 1,29 3.486 3,42 

Μελιτζάνες 63,0 1,09 119 0,12 

Λαχανάκια Βρυξελλών 62,8 1,09 2.929 2,88 

Φασολάκια 59,8 1,03 4.586 4,50 

Ραδίκι witloof 58,9 1,02 3.466 3,40 

Κουνουπίδι 51,2 0,89 2.931 2,88 

Παντζάρι 44,7 0,77 936 0,92 

Κόκκινο λάχανο 40,5 0,70 636 0,62 

Αρακάς 28,6 0,49 4.521 4,44 

Ραπανάκι 25,0 0,43 106 0,10 

Μπρόκολο 24,8 0,43 2.649 2,60 

Λοιπά λαχανικά 207,4 3,59 12.156 11,94 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ποσότητα των σημαντικότερων βιολογικών 

καλλιεργειών φρούτων και λαχανικών.  

Βιολογική καλλιέργεια σε τόνους 

Βιολογική καλλιέργεια ανά 
προϊόν  

Ποσότητα σε τόνους 

ΦΡΟΥΤΑ  

Αχλάδια  

2018 3.326 

2019 3.648 

2020 4.075 

Μήλα   

2018 6.053 

2019 7.820 

2020 6.290 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ   

Καρότα  

2018 64.695 

2019 75.922 

2020 76.972 

Κρεμμύδια από σπόρους  

2018 32.723 

2019 44.583 

2020 54.023 

Παντζάρια   

2018 21.138 

2019 24.246 

2020 26.523 

Σπανάκι  

2018 12.037 

2019 13.520 

2020 10.393 

Σέλινο   

2018 6.694 

2019 7.454 

2020 6.953 
                         Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας  

 

Άλλα λαχανικά στα οποία υπάρχει σχετικά σημαντική βιολογική παραγωγή είναι τα 

διάφορα είδη λάχανου, τα κουνουπίδια και τα φασόλια.  
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Η Ολλανδία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν 

κατανάλωση οπωροκηπευτικών. Σύμφωνα με έρευνα του FAO το 2018, η χώρα έχει 

τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση (60 κιλά) λαχανικών στην Ευρώπη, ενώ 

στο Βέλγιο και στην Γερμανία ήταν 140 και 95 κιλά αντίστοιχα. Στην Ολλανδία η 

κατανάλωση φρούτων ανέρχεται σε 100 κιλά (σε σύγκριση με 85 κιλά στο Βέλγιο, 90 

στο Ην. Βασίλειο και 68 στην Γερμανία). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση ως 

προς την κατά κεφαλήν κατανάλωση φρούτων στην Ευρώπη, μετά την Αλβανία και 

την Πορτογαλία. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2019) το 28,7% καταναλώνει μία έως τέσσερις 

μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα και το 29,5% πέντε ή περισσότερες 

μερίδες. Η Ολλανδία είναι η δεύτερη χώρα (μετά την Ιρλανδία) σε κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών. 

 

Οσον αφορά τα λαχανικά το 59% των Ολλανδών καταναλώνει λαχανικά σε 

καθημερινή βάση, έναντι 64% του κοινοτικού μέσου όρου. Όσον αφορά τα φρούτα, 

το 58% των Ολλανδών καταναλώνει φρούτα σε καθημερινή βάση, έναντι 64% στην 

Ε.Ε.  

 

Πηγή: GFK/GroentenFruit huis 

Οικιακές αγορές φρούτων 1ης-24ης εβδομάδας του 2021 (σε τόνους) 

 
Β. Κατανάλωση 

 

Φρούτο Σε τόνους Μεταβολή %  2021/2020 

Μπανάνες 73.057 1 

Μήλα 71.208 -5 

Πορτοκάλια 69.565 0 

Μανταρίνια 40.289 6 

Αχλάδια 22.263 20 

Σταφύλια 20.395 11 
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Πηγή: CBI & GFK/GroentenFruit huis 

Ακολουθούν λεμόνια, ανανάδες, μινεόλα, γκρέιπφρουτ, νεκταρίνια, ροδάκινα και  

κεράσια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προαναφερθείσας πηγής, οι οικιακές αγορές 

φρούτων αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, φθάνοντας 

σε 381.478 τόνους.  

Πηγή: GFK/GroentenFruit huis 

 

Οικιακές αγορές λαχανικών 1ης-24ης εβδομάδας του 2021 (σε τόνους)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα τα μείγματα φρέσκων λαχανικών ή τα «φρέσκα πακέτα» 

Πηγή: CBI & GFK/GroentenFruit huis 

 

Φράουλες  15.696 -2 

Ακτινίδια 11.145 14 

Πεπόνια 7.763 9 

Μάνγκο  6.812 9 

Μύρτιλα 5.611 14 

Αβοκάντο 4.929 0 

Λαχανικό  Σε τόνους Μεταβολή %  2021/2020 

Ντομάτες 34.378 2 

Κρεμμύδια 29.110 16 

Αγγούρια 25.562 3 

Καρότα 25.067 1 

Πιπεριά 20.886 3 

Κουνουπίδι 15.466 13 

Ραδίκι witloof 13.977 9 

Μπρόκολο 13.427 4 

Μανιτάρια 11.554 2 

Φασολάκια 10.318 -1 

Μαρούλι iceberg 8.945 -2 

Κολοκύθια 8.632 6 
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Πέρα από τα λαχανικά του ανωτέρω πίνακα, άλλα αρκετά σημαντικά λαχανικά για τα 

ολλανδικά νοικοκυριά ήταν: πράσο, ανάμεικτο μαρούλι, σπαράγγια, αντίδια,  

αμπελοφάσουλα και λαχανάκια Βρυξελλών. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2020, οι οικιακές αγορές λαχανικών αυξήθηκαν κατά 4%. (α) Επιλογή των 

«προϊόντων ευκολίας» 

Μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών που 

προτιμούν τα τρόφιμα ευκολίας. Ο Ολλανδός καταναλωτής επιλέγει όλο και 

περισσότερο τη γρήγορη και εύκολη δυνατότητα. Οι σχετικές δαπάνες των 

νοικοκυριών το 2021 αντιστοιχούσαν στο 36% επί του συνόλου.  

Η «ευκολία» στα νωπά φρούτα και λαχανικά περιλαμβάνει: 

 Έτοιμα προς κατανάλωση φρούτα (ωριμασμένα αβοκάντο και μάνγκο) 

 Φρούτα χωρίς σπόρους (σταφύλια) ή φρούτα των οποίων η φλοίδα 

απομακρύνεται εύκολα (εσπεριδοειδή) 

 Φρεσκοκομμένα φρούτα (ανανάς, πεπόνι, μήλο) και λαχανικά (πιπεριά, 

καρότο) ή μείγματα 

 Φρούτα σνακ: μικρές συσκευασίες / ποικιλίες (αγγούρι μίνι, βατόμουρα, 

ντοματίνια baby) 

 «Φρέσκα πακέτα» με φρέσκα λαχανικά για μια συγκεκριμένη συνταγή (λ.χ. 

για λαζάνια ή κάρι) 

 Έτοιμες σαλάτες 

 Έτοιμα γεύματα και σούπες (με φρέσκα υλικά) 

 Προψημένα λαχανικά (πατάτες, καλαμπόκι, παντζάρια) 

 Φρέσκους χυμούς (φρέσκος χυμός πορτοκαλιού στο κατάστημα) 

Σημειώνουμε ότι προκειμένου να καταστήσει κανείς τα προϊόντα του επιλέξιμα στην 

ολλανδική αγορά οπωροκηπευτικών, θα βοηθούσε να προσφέρει διάφορες επιλογές 

συσκευασίας στον πελάτη και να καινοτομεί σε ιδέες ως προς τα «προϊόντα 

ευκολίας».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην αγορά 

οπωροκηπευτικών στην ιστοσελίδα https://www.agf.nl/ (στα αγγλικά η αντίστοιχη 

ιστοσελίδα είναι: https://www.freshplaza.com/).  

 

 
Γ. Η Ολλανδία ως σημαντικός εμπορικός κόμβος συνιστά μία ενδιαφέρουσα 

αγορά για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα2 
 

  

Η Ολλανδία αποτελεί τη μοναδική χώρα στη Βόρεια Ευρώπη η οποία παρουσιάζει 

θετικό εμπορικό ισοζύγιο νωπών φρούτων και λαχανικών. Το 2021 η χώρα εισήγαγε 

νωπά οπωροκηπευτικά αξίας 9,55 δισ. ευρώ και εξήγαγε αξίας 14,15 δισ. ευρώ. Πάνω 

                                                           
2
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/netherlands 

 

https://www.agf.nl/
https://www.freshplaza.com/
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/netherlands
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από το 20% των εισαγωγών νωπών φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη 

πραγματοποιήθηκαν από την Ολλανδία (ή μέσω αυτής). Καθώς μάλιστα οι 

αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προμήθεια ιδίως νωπών 

φρούτων, η Ολλανδία καθίσταται ο πλέον ελκυστικός εμπορικός κόμβος 

οπωροκηπευτικών στην Ευρώπη. Η θέση της ως εμπορικού κόμβου μπορεί να 

εξηγηθεί, πέραν της γεωγραφικής της θέσης, από τις υποδομές που διαθέτει και από 

την μεγάλη παραγωγικότητα της γεωργίας καθώς και την στενή συνεργασία μεταξύ 

παραγωγών και παρόχων υπηρεσιών. Το Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της 

Ευρώπης και στην περιοχή του έχει την έδρα του μεγάλος αριθμός εμπόρων και 

χονδρεμπόρων.  

(α) Προμήθεια οπωροκηπευτικών στην Βόρεια Ευρώπη  

Κύριοι προορισμοί της ολλανδικής παραγωγής καθώς και των επανεξαγωγών 

οπωροκηπευτικών, είναι χώρες της βόρειας Ευρώπης, η δε Γερμανία είναι μακράν η 

μεγαλύτερη αγορά. Για τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, η Ολλανδία αποτελεί έναν από 

τους βασικούς προμηθευτές εισαγόμενων τροπικών φρούτων και νωπών λαχανικών 

(τόσο εξωτικών όσο και εγχώριας παραγωγής). Επί παραδείγματι, περίπου το 50% 

από τα αβοκάντο που φτάνουν στην Ευρώπη εισάγονται από την Ολλανδία. Η 

Ολλανδία είναι επίσης ο μεγαλύτερος μη παραγωγός εξαγωγέας αβοκάντο διεθνώς. 

Είναι το κύριο σημείο εισόδου για μπανάνες στην Ευρώπη, εκ των οποίων το 80% 

επανεξάγεται. Η σημαντική θέση για τις μπανάνες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα 

λιμάνια του Rotterdam και Vlissingen, τα οποία είναι εξειδικευμένα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα μπανανών.  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει κανείς: 

 

 Να επιλέγει Ολλανδούς επιχειρηματικούς συνεργάτες που μπορούν να του 
προσφέρουν ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο ή ένα χαρτοφυλάκιο πελατών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

 
 Να αποφεύγει τη συνεργασία με εμπορικούς εταίρους που έχουν παρόμοιους 

τελικούς πελάτες. Παρά το μεγάλο μέγεθος της βιομηχανίας νωπών φρούτων 
και λαχανικών στην Ολλανδία, οι εταιρείες συχνά ανταγωνίζονται για τους 
ίδιους τελικούς πελάτες. 

 

(β) Καλή σχέση ποιότητας και τιμής καθώς και υψηλά πρότυπα 

Το επίπεδο ποιότητας των νωπών προϊόντων στην Ολλανδία είναι πολύ υψηλό, όπως 

επίσης υψηλές είναι οι απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι Ολλανδοί καταναλωτές 

επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην σχέση ποιότητας/τιμής. Τα σούπερ μάρκετ 

συχνά δίδουν το βάρος στη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος και στην ελκυστική 

εμφάνισή του παρά στην γεύση. 

Εάν τα προϊόντα μίας εταιρείας βρίσκονται υψηλά στην κλίμακα τιμών της αγοράς, 

τότε απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας τους είναι η γνωριμία και εξοικείωση των 

καταναλωτών με τα προϊόντα αυτά κατά τρόπο ώστε να εγγραφούν θετικά στο 

θυμικό τους. Το μάρκετινγκ και η επωνυμία (branding) είναι σημαντικά εργαλεία για 
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την προβολή και διαφοροποίηση ενός προϊόντος. Όταν μάλιστα απευθύνεται κανείς 

σε έμπειρους αγοραστές που εκτιμούν την εξαιρετική ποιότητα, τότε μπορεί να 

ξεχωρίσει με την ανώτερη ποιότητα και γεύση των προϊόντων του. 

Πληροφορίες για τις τάσεις που επικρατούν και δημιουργούν ευκαιρίες στην 

ευρωπαϊκή αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών, μπορούν να αναζητηθούν στην 

πλατφόρμα πληροφοριών αγοράς του CBI (Centre for the Promotion of Imports from 

developing countries): https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-

vegetables/trends 

 

 
Δ. Εμπορικά κανάλια για τη διάθεση νωπών φρούτων και λαχανικών στην 

αγορά3 
 
  

(α) Τα σούπερ μάρκετ αποτελούν το κύριο κανάλι 

Τα περισσότερα νωπά φρούτα και λαχανικά διατίθενται στην τελική φάση από 

σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν μερίδιο αγοράς 77% για νωπά φρούτα και 89% για 

νωπά λαχανικά. Ο αριθμός των λοιπών καταστημάτων, τα οποία ειδικεύονται στα 

νωπά φρούτα και λαχανικά, μειώνεται σταδιακά. Ως εκ τούτου είναι σχεδόν αδύνατο 

να εισέλθει κανείς στην ολλανδική αγορά χωρίς να λάβει υπόψιν τις αυστηρές 

απαιτήσεις των σούπερ μάρκετ και κυρίως την απαίτησή τους για παράδοση σε 

μεγάλες ποσότητες. Επίσης, λόγω υψηλού ανταγωνισμού ο προμηθευτής 

αντιμετωπίζει  διαρκή πίεση να διατηρεί τις τιμές χαμηλές. 

Σημαντικότερα σούπερ μάρκετ 

Επιχείρηση 
Μερίδιο Αγοράς 

2021 

Albert Heijn 35,9% 

Jumbo 21,8% 

Lidl 10,7% 

Plus 6,5% 

Aldi 5,2% 

Coop 3,9% 

Dirk 3,4% 

Hoogvliet 2% 

Vomar 2% 

Dekamarkt 1,7% 

Spar 1,2% 

                                                           
3
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/netherlands 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/netherlands
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 (β) Οι εταιρείες προμήθειας απαιτούν άμεση σχέση με τους καλλιεργητές 

Οι χονδρέμποροι εισαγωγής και οι πάροχοι υπηρεσιών ειδικεύονται στην προμήθεια 

νωπών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων πελατών. Προϊόντα 

που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις, είτε απορρίπτονται είτε πωλούνται 

στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot). Η αποτελεσματική προμήθεια προϋποθέτει 

διαφάνεια και έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού και για τον λόγο αυτό οι 

περισσότερες ολλανδικές εταιρείες εκτιμούν μια άμεση σχέση με τον παραγωγό. 

Οι περισσότερες από τις εταιρείες χονδρεμπορίου βρίσκονται κοντά σε (πρώην) 

αγορές χονδρικής στην νοτιοδυτική Ολλανδία, είναι μεγάλου μεγέθους και 

προσφέρουν μια σειρά από προσυσκευασμένα προϊόντα. Προτιμούν να εργάζονται με 

μεσαίου μεγέθους ή μεγάλους, καλά οργανωμένους προμηθευτές. Οι μικρότερες 

εταιρείες τείνουν να είναι πιο εξειδικευμένες. 

Τελευταία παρατηρείται σημαντική αύξηση στις διαδικτυακές αγορές 

οπωροκηπευτικών, των οποίων το όφελος έγκειται στην εξοικονόμηση χρόνου και 

στην ευκολία της διαδικασίας παραγγελίας. Το 2021, η διαδικτυακή πώληση 

φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε κατά 40% σε σύγκριση με το 2020 και το μερίδιο 

αγοράς διαμορφώθηκε σε 7,5%. Εν λόγω αύξηση οφείλεται επίσης στις σχετικά 

καινούργιες διαδικτυακές εταιρείες παράδοσης όπως Gorilla, Picnic, Getir και Flink,  η 

ανάπτυξη των οποίων είναι εντυπωσιακή.  

Τέλος, το 2021, οι Ολλανδοί αγόρασαν 20% περισσότερα φρούτα και λαχανικά από 

μικρά καταστήματα η από πάγκους φρούτων παραγωγών. Το μερίδιο αγοράς αυτού 

το καναλιού πωλήσεων ανέρχεται σε 2%.  

 

 

 

Ε. Βιολογικά οπωροκηπευτικά 
 

 

Χαρακτηριστικά βιολογικών : 
 

 Το 2021, οι αγορές βιολογικών φρούτων και λαχανικών στα σούπερ μάρκετ 
αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 2020.  

 
 Το 2021, το μερίδιο των βιολογικών οπωροκηπευτικών ήταν περίπου 4%, 

ποσοστό μικρότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 
 

 Το 3,5% των φρούτων είναι βιολογικά (5% στα μικρότερα φρούτα )4.  
 

 Ο κύκλος εργασιών των βιολογικών φρέσκων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ 

αυξήθηκε από 181,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 209,5 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι 

στο 4,5% των συνολικών πωλήσεων νωπών φρούτων και λαχανικών στα 

σούπερ μάρκετ. 

 

                                                           
4
Πηγή: BioJournal,AGF 
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 Το ποσοστό των κατεψυγμένων φρούτων αυξάνεται, ενώ αντιστοίχως 

μειώνεται το ποσοστό των χυμών και φρούτων σε γυάλινη συσκευασία5. 

 

 Από το 2015 η βιομηχανία βιολογικών φρούτων σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη. 

Ο αριθμός των καλλιεργούμενων εκταρίων έχει αυξηθεί κατά 200 εκτάρια, 

φθάνοντας το 2020 σε 800 εκτάρια. Επίσης, ο αριθμός των εταιρειών που 

καλλιεργούν βιολογικά φρούτα έχει διπλασιασθεί κατά την περίοδο 2015-

20216.   

 

 Οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων θα συνεχίσουν να αυξάνονται παράλληλα 

με την ζήτηση για φρέσκα προϊόντα. Το μερίδιο αγοράς βιολογικών προϊόντων 

θα αυξηθεί σταδιακά, αλλά με πιο αργό ρυθμό από άλλες χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης. Στην Ολλανδία η τιμή εξακολουθεί να είναι σημαντικός παράγοντας, 

καθότι 65% των καταναλωτών θα αγόραζε περισσότερα βιολογικά προϊόντα 

εάν οι τιμές ήταν χαμηλότερες. 

 

 Η πώληση βιολογικών φρούτων είναι χαμηλότερη από αυτή των βιολογικών 

λαχανικών που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των αγορών βιολογικών 

οπωροκηπευτικών.  

 
 

 
 
 
 
      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Πηγή: Rabobank 

6
Πηγή: CBS 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει γενικά εμπορικά στοιχεία για οπωροκηπευτικά  

(λαχανικά - νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα- και φρούτα και καρποί 

- νωπά ή ξερά).  

Εμπόριο οπωροκηπευτικών Ολλανδίας κατά την περίοδο 2017-2021 

 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας  

 

Εξαγωγές 

 

Εξαγωγές οπωροκηπευτικών Ολλανδίας κατά την περίοδο 2017-2021 
 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας CBS 

 

Η αύξηση των ολλανδικών εξαγωγών οπωροκηπευτικών οφείλεται κυρίως στην 

σημαντική αύξηση  εξαγωγών φρούτων. Κατά την περίοδο 2017-2021, οι εξαγωγές 

φρούτων αυξήθηκαν κατά 32% και λαχανικών κατά 10%. 

 

Οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών το 2021 ανήλθαν σε 14,2 δισ. ευρώ και  

παρασκευασμάτων λαχανικών και φρούτων στα 5,3 δισ. ευρώ. Οι σημαντικότεροι 

πελάτες οπωροκηπευτικών της Ολλανδίας είναι κατά σειρά: Γερμανία, Βέλγιο, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία , Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία, Νορβηγία  

Η Ελλάδα είναι στην 21η θέση στον σχετικό κατάλογο.  

 
Ζ. Εισαγωγές – εξαγωγές της Ολλανδίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

 

Σε δισ. € Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό 

ισοζύγιο 

Μεταβολή 

εισαγωγών (%) 

Μεταβολή 

εξαγωγών (%) 

2017 7,939 11,777 3,838 9,43 4,84 

2018 8,172 12,254 4,082 2,93 4,05 

2019 8,901 13,207 4,306 8,92 7,78 

2020 9,383 13,702 4,319 5,42 3,75 

2021 9,568 14,148 4,580 1,97 3,26 

Σε δισ. € Λαχανικά Φρούτα Μεταβολή λαχανικών (%) Μεταβολή φρούτων (%) 

2017 6,466 5,311 1,86 8,72 

2018 6,513 5,741 0,73 8,10 

2019 7,121 6,086 9,34 6,01 

2020 6,909 6,793 -2,98 11,62 

2021 7,120 7,028 3,05 3,46 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

 

Οι σημαντικότερες εξαγόμενες κατηγορίες οπωροκηπευτικών είναι : 

 

- 0709 (άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:): 1,830 δισ. 

- 0702 (ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη):  1,676 δισ. 

- 0804 (χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και 

goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά): 1,520 δισ.   

- 0810 (άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:): 1,339 δισ. 

- 0805 (εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά): 0,873 δισ.  

- 0703 (κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, 

νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη): 0,873 δισ. 

 

 

Όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας, η αύξηση των ολλανδικών εξαγωγών 

οπωροκηπευτικών που σημειώθηκε, οφείλεται μεταξύ άλλων στις εξαγωγές από 

ντομάτες, αβοκάντο, και μπλε μύρτιλα. Εδώ και πολλά χρόνια, οι ντομάτες αποτελούν 

το κύριο εξαγώγιμο προϊόν.  

 

 

Γερμανία 
33% 

Βέλγιο 
11% 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

8% 

Γαλλία 
8% 

Πολωνία 
4% 

Σουηδία 
3% 

Ιταλία 
3% 

Ισπανία 
3% 

Δανία 
3% 

Νορβηγία  
2% 

Λοιπές  
22% 

 Σημαντικότεροι πελάτες οπωροκηπευτικών το 
2021  
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Εισαγωγές 

 

Εισαγωγές οπωροκηπευτικών Ολλανδίας την περίοδο 2017-2021 

 
 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

Σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές, τo 80% των φρέσκων φρούτων στην Ολλανδία είναι 

εισαγόμενα. Η Ολλανδία, όπως αναφέραμε και ανωτέρω, διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην Ευρώπη ως εισαγωγέας οπωροκηπευτικών. Παγκοσμίως, η χώρα είναι ο 

τέταρτος σημαντικότερος εισαγωγέας φρούτων.  

Λόγω του γεγονότος ότι η Ολλανδία αποτελεί εφοδιαστικό εμπορικό κόμβο για την 

ηπειρωτική Ευρώπη, υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα χωρών που την προμηθεύουν με 

οπωροκηπευτικά προϊόντα. Η Νότια Αφρική, το Περού, η Βραζιλία η Χιλή και η Κόστα 

Ρίκα είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές εκτός ΕΕ. Οι εισαγωγείς πάντως ευνοούν την 

προμήθεια από κοντινές χώρες, όπως η Ισπανία, όταν υπάρχει δυνατότητα 

προσφοράς. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2021 οι κύριοι προμηθευτές οπωροκηπευτικών της 

Ολλανδίας ήταν οι: Ισπανία Βέλγιο, Γερμανία, Περού, Νότια Αφρική, Βραζιλία, Χιλή, 

ΗΠΑ, Γαλλία  και Κόστα Ρίκα. Άλλες σημαντικές χώρες είναι οι Ιταλία, Πολωνία, 

Τουρκία, Αίγυπτος, Κολομβία, Μαρόκο, Εκουαδόρ και Πορτογαλία. Η Ελλάδα κατείχε 

την 27η θέση.   

 
            Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

Ισπανία  
11% 

Βέλγιο 
11% 

Γερμανία  
10% 

Περού 
7% 

Νότια Αφρική 
7% 

Βραζιλία  
6% 

Χιλή 
3% 

ΗΠΑ  
3% 

Γαλλία  
3% 

Κόστα Ρίκα  
3% 

Λοιπές 
36% 

Σημαντικότεροι προμηθευτές 
οπωροκηπευτικών το 2021 

Σε δισ. € Λαχανικά Φρούτα Μεταβολή λαχανικών (%) Μεταβολή φρούτων (%) 

2017 2,326 5,613 8,04 10,02 

2018 2,254 5,918 -3,10 5,43 

2019 2,474 6,427 9,76 14,50 

2020 2,452 6,931 -0,89 7,84 

2021 2,688 6,880 9,62 -0,74 
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Τα κυριότερα εισαγόμενα οπωροκηπευτικά το 2021 : 

Φρούτα: μπανάνες, αβοκάντο, σταφύλια, πορτοκάλια και μύρτιλα. 

Λαχανικά: κρεμμύδια, αγγούρια, πιπεριές, καρότα, ντομάτες.  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: AFG 

Στον συνδυασμό επιτοπίως παραγώμενων προϊόντων με εισαγόμενα οφείλεται η 

σημερινή ισχυρή θέση του ολλανδικού τομέα οπωροκηπευτικών και επιτρέπει στην 

χώρα να προσφέρει μια πλήρη σειρά οπωροκηπευτικών υψηλής ποιότητας όλο το 

χρόνο. 
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Η. Διμερείς εμπορικές σχέσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

 

 

 

Διμερές εμπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων Ελλάδας – Ολλανδίας  

2017-2021 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εισαγωγές και εξαγωγές φρούτων και λαχανικών 

ανά κατηγορία σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου (SITC 

Rev.4), συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων κατηγοριών των χυμών, 

παρασκευασμάτων και κονσερβών φρούτων και λαχανικών, προκειμένου να φαίνεται 

και το μέγεθος αυτών των κατηγοριών.  

 

Δημερές εμπόριο φρούτων και λαχανικών Ελλάδας – Ολλανδίας 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

 

Έτος 2021 Δ. % 2020 
Δ. 
% 

2019 
Δ.% 

2018 
Δ.% 

2017 

Εξαγωγές 
(αξία σε 
εκατ. €) 

53 -5,4 56 16,7 48 -11,1 54 8,0 50 

Εισαγωγές 
(αξία σε 
εκατ. €) 

67 19,6 56 -9,7 62 12,7 55 - 55 

Όγκος (αξία 
σε εκατ. €) 

120 7,1 112 1,8 110 0,9 109 4,8 105 

Ισοζύγιο 
(αξία σε 
εκατ. €) 

-14  0  -12 
 

-1  -5 

Σε εκατ . €  Εισαγωγές  Εξαγωγές 

2020    

054 Λαχανικά, νωπά, κατεψυγμένα κλπ  23 8 

056 Λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα  19 18 

057 Φρούτα και καρποί, νωπά ή αποξεραμένα 33 48 

058 Φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα 6 17 

059 Χυμοί λαχανικών και φρούτων 6 - 

Σύνολο φρούτων και λαχανικών 87 90 

2021   

054 Λαχανικά, νωπά, κατεψυγμένα κλπ 27 10 

056 Λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 24 28 

057 Φρούτα και καρποί, νωπά ή αποξεραμένα  40 43 

058 Φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα 6 22 

059 Χυμοί λαχανικών και φρούτων 6 1 

Σύνολο φρούτων και λαχανικών  103 104 
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, τα παρασκευασμένα και διατηρημένα 

λαχανικά και φρούτα και οι χυμοί τους έχουν περίπου την ίδια αξία με τα 

οπωροκηπευτικά.  

 

Κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων ελληνικών οπωροκηπευτικών είναι τα σταφύλια 

(0806) (3,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία το 2020), τα 

βερίκοκα – κεράσια – ροδάκινα (0809) (1,6% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών) και τα εσπεριδοειδή (0805). Τα σημαντικότερα εξαγόμενα 

οπωροκηπευτικά ήταν τα σταφύλια (επιτραπέζια και νωπά), οι σταφίδες, τα κεράσια 

(νωπά, μη βύσσινα), τα ακτινίδια (νωπά) και οι ελιές (νωπές ή διατηρημένες με απλή 

ψύξη που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού). Στοιχεία της 

CBS δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς Ολλανδία το 2020 ανήλθαν σε όγκο σε 

35.493.607 κιλά. 

Οι σημαντικότερες δασμολογικές κατηγορίες οπωροκηπευτικών που εξήχθησαν από 

την Ολλανδία προς την Ελλάδα το 2020 ήταν οι 0804 (χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 

αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγο και μαγγούστες, νωπά ή ξερά), 

0709 (λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη - εκτός από πατάτες, ντομάτες, 

λαχανικά του γένους Allium, κλπ), 0701 (πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή 

ψύξη) και 0805 (εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά). Αναλυτικά στοιχεία βλ. στο 

Παράρτημα. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της βάσης δεδομένων TradeMap, η Ολλανδία ήταν 

ο σημαντικότερος προμηθευτής λαχανικών για την Ελλάδα το 2021, με εξαγωγές 

αξίας 27 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στα φρούτα, η Ολλανδία ήταν ο δεύτερος 

σημαντικότερος εξαγωγέας το 2021 (43 εκατ. ευρώ), μετά τον Ισημερινό. Τα 

σημαντικότερα εισαγόμενα λαχανικά ήταν πατάτες για σπορά και πιπεριές του γένους 

Capsicum ή του γένους Pimenta, ενώ τα σημαντικότερα εισαγόμενα φρούτα από την 

Ολλανδία ήταν αχλάδια ποικιλίας «avocats», λεμόνια γλυκολέμονα. Τα σημαντικότερα 

λαχανικά που εξήγαγε η χώρα μας στην Ολλανδία ήταν αγγούρια και γλυκοπιπεριές, 

και τα σημαντικότερα φρούτα ήταν σταφύλια και κεράσια. (για αναλυτικά στοιχεία 

βλ. στο παράρτημα).  
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AGF: https://www.agf.nl/ (στα αγγλικά: https://www.freshplaza.com/) 

GroetenFruit Huis (Ένωση Εταιρειών στον κλάδο των Οπωροκηπευτικών): 

https://groentenfruithuis.nl/ (στα αγγλικά: https://freshproducecentre.com/)  

NFO (Ολλανδικός Οργανισμός Οπωροκαλλιεργητών): https://www.nfofruit.nl/  

Prisma Fruit (Ένωση Καλλιεργητών Βιολογικών Φρούτων): https://prismafruit.nl/  

NZV (Ολλανδική Ένωση για το Εμπόριο Αποξηραμένων Φρούτων, Μπαχαρικών και 

Συναφών Προϊόντων): https://www.zuidvruchten.nl/  

 

 

Centre for the Promotion of Imports from developing countries cbi: 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/netherlands 

https://longreads.cbs.nl/europese-meetlat-2019/biologische-landbouw/ 
 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/03/landbouwexport-in-2021-voor-het-eerst-
boven-de-100-miljard-euro 
 
https://www.biojournaal.nl/article/9196625/aandeel-biologische-fruitteelt-in-
nederland-groeit-naar-3-5/ 
 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table 
 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37738/table?ts=1647962176239 
 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table?ts=165002921569
0 
 
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-
agri/world_fruit_map_2018_NL.html 
 
https://www.agf.nl/article/9196625/aandeel-biologische-fruitteelt-in-nederland-groeit-
naar-3-5/ 
 
https://www.agf.nl/article/9389652/stijging-groente-en-fruitconsumptie-zet-in-2021-
door/ 
 
https://www.agf.nl/article/9225357/biologische-bananen-goed-voor-85-van-totale-
import-biologisch-tropisch-fruit/ 
 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf 

 

Σχετικές  οργανώσεις/ενώσεις 
 

 

Πηγές 
 

https://www.agf.nl/
https://www.freshplaza.com/
https://groentenfruithuis.nl/
https://freshproducecentre.com/
https://www.nfofruit.nl/
https://prismafruit.nl/
https://www.zuidvruchten.nl/
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/netherlands
https://longreads.cbs.nl/europese-meetlat-2019/biologische-landbouw/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/03/landbouwexport-in-2021-voor-het-eerst-boven-de-100-miljard-euro
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/03/landbouwexport-in-2021-voor-het-eerst-boven-de-100-miljard-euro
https://www.biojournaal.nl/article/9196625/aandeel-biologische-fruitteelt-in-nederland-groeit-naar-3-5/
https://www.biojournaal.nl/article/9196625/aandeel-biologische-fruitteelt-in-nederland-groeit-naar-3-5/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37738/table?ts=1647962176239
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table?ts=1650029215690
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83922NED/table?ts=1650029215690
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/world_fruit_map_2018_NL.html
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/world_fruit_map_2018_NL.html
https://www.agf.nl/article/9196625/aandeel-biologische-fruitteelt-in-nederland-groeit-naar-3-5/
https://www.agf.nl/article/9196625/aandeel-biologische-fruitteelt-in-nederland-groeit-naar-3-5/
https://www.agf.nl/article/9389652/stijging-groente-en-fruitconsumptie-zet-in-2021-door/
https://www.agf.nl/article/9389652/stijging-groente-en-fruitconsumptie-zet-in-2021-door/
https://www.agf.nl/article/9225357/biologische-bananen-goed-voor-85-van-totale-import-biologisch-tropisch-fruit/
https://www.agf.nl/article/9225357/biologische-bananen-goed-voor-85-van-totale-import-biologisch-tropisch-fruit/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190401-1 
 
https://www.statista.com/statistics/589618/leading-companies-in-food-retail-

netherlands/ 

https://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/nederland-na-vs-grootste-in-

export-groente-en-fruit/ 

https://indd.adobe.com/view/261dd5d6-7121-4d64-8635-37c72abf81c5 

https://groentenfruithuis.nl/nieuws/algemeen/stijging-groente-en-fruitconsumptie-zet-

in-2021-door 

https://groentenfruithuis.nl/files/8548/Huishoudelijke-aankoop-Top-25-groenten-en-

fruit-eerste-jaarhelft-juli-2021.xlsx 

https://www.statista.com/statistics/805205/household-consumption-of-fresh-fruit-in-

the-netherlands/ 

https://ourworldindata.org/grapher/fruit-consumption-per-capita 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c300%7c%7c528%7c%7c0

7%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190401-1
https://www.statista.com/statistics/589618/leading-companies-in-food-retail-netherlands/
https://www.statista.com/statistics/589618/leading-companies-in-food-retail-netherlands/
https://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/nederland-na-vs-grootste-in-export-groente-en-fruit/
https://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/nederland-na-vs-grootste-in-export-groente-en-fruit/
https://indd.adobe.com/view/261dd5d6-7121-4d64-8635-37c72abf81c5
https://groentenfruithuis.nl/nieuws/algemeen/stijging-groente-en-fruitconsumptie-zet-in-2021-door
https://groentenfruithuis.nl/nieuws/algemeen/stijging-groente-en-fruitconsumptie-zet-in-2021-door
https://groentenfruithuis.nl/files/8548/Huishoudelijke-aankoop-Top-25-groenten-en-fruit-eerste-jaarhelft-juli-2021.xlsx
https://groentenfruithuis.nl/files/8548/Huishoudelijke-aankoop-Top-25-groenten-en-fruit-eerste-jaarhelft-juli-2021.xlsx
https://www.statista.com/statistics/805205/household-consumption-of-fresh-fruit-in-the-netherlands/
https://www.statista.com/statistics/805205/household-consumption-of-fresh-fruit-in-the-netherlands/
https://ourworldindata.org/grapher/fruit-consumption-per-capita
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c300%7c%7c528%7c%7c07%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c300%7c%7c528%7c%7c07%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2020 ΣΕ 
ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΑ 

 

Δασμολογική 
κλάση Προϊόν 

Αξία σε 
ευρώ 

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 22.099.144 

'0809' 
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons 
και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 9.409.209 

'0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 5.942.572 

'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, 5.174.660 

'0807' 
Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί 
παπάγιας, νωπά 1.952.266 

'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, 1.384.553 

'0811' 
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 1.311.035 

'0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 647.654 

'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 570.194 

'0703' 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους 
Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή  381.036 

'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 259.782 

'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) 212.745 

'0804' 
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή  206.847 

'0812' 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, 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 … 169.739 

'0705' 
Μαρούλια Lactucasativa και ραδίκια Cichoriumspp., νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 135.800 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 36.339 

'0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 24.183 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 15.914 

'0704' 
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια 
βρώσιμα προϊόντα του γένους Brass 13.500 

'0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 13.038 

'0801' 
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, 
νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κ 13.022 
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'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 7.683 

'0706' 

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 2.258 

'0712' 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε 
σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 2.232 

'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, 50 

  ΣΥΝΟΛΟ 49.985.455 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2020 ΣΕ 
ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΑ 

 

Δασμολογική 
κλάση Προϊόν 

Αξία σε 
ευρώ 

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

10.257.221 

'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, 

7.027.098 

'0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 
6.688.020 

'0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 
5.452.021 

'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, 

4.101.793 

'0703' 
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους 
Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη  

3.031.381 

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

2.701.232 

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

1.929.060 

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

1.566.575 

'0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 
1.364.742 

'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 

1.066.516 

'0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 
1.009.407 

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 
925.247 

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

906.422 
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'0706' 

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 

876.781 

'0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 
737.200 

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

614.010 

'0705' 
Μαρούλια Lactucasativa και ραδίκια Cichoriumspp., νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

605.065 

'0812' 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, 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 … 

588.547 

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

585.462 

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

455.116 

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

254.863 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 
138.338 

'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, 

129.938 

'0708' Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
123.817 

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

37.245 

'0814' 

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
καρπούζια, νωπές, κατεψυγμένες, σε άρμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο 
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να 

3.503 

'0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
2.533 

  ΣΥΝΟΛΟ 53.179.153 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΟΚΤΑΨΗΦΙΑ 
 

Δασμολογική 
κλάση  Προϊόν 

Αξία σε χιλ. 
ευρώ 

Σε κιλά 

08061010 Σταφύλια, επιτραπέζια και νωπά 
13.854 7.744.715 

08062010 Σταφίδες 
11.327 4.485.252 

08092900 Κεράσια, νωπά (μη βύσσινά "Prunus Cerasus”) 
8.357 2.781.314 

08105000 Ακτινίδια, νωπά  
5.049 4.371.878 
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07099210 

Ελιές, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη που 
προορίζονται για χρήσεις άλλες από την 
παραγωγή λαδιού 

3.281 1.402.954 

07032000 Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
1.676 940.589 

08071100 Καρπούζια, νωπά 
1.503 3.232.912 

08119095 

Άλλοι καρποί και άλλα φρούτα, άψητα ή ψημένα 
στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, 
έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

1.392 913.901 

08051028 Πορτοκάλια, γλυκά, νωπά 
1.196 2.084.571 

07112010 

Ελιές διατηρημένες 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 βρίσκονται: 

879 266.867 

08135015 Άλλα μείγματα αποξεραμένων φρούτων  
809 111.832 

08093090 
Ροδάκινα, νωπά (στα οποία περιλαμβάνονται τα 
nectarines) 

740 1.042.673 

08109075 Άλλα φρούτα, νωπά  
737 560.405 

08119080 

Κεράσια, στον ατμό, βρασμένα σε νερό, 
κατεψυγμένα, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη (μη 
βύσσινά "Prunus Cerasus”) 

695 311.868 

08051080 
Πορτοκάλια αποξηραμένα και πικρά πορτοκάλια, 
νωπά ή αποξηραμένα 

550 331.416 

08059000 

Άλλα εσπεριδοειδή, νωπά ή αποξηραμένα στα 
οποία δεν περιλαμβάνονται τα πορτοκάλια, 
λεμόνια, μανταρίνια , κτλ. 

543 215.146 

08093010 Νεκταρίνια, νωπά 
489 616.104 

08094005 Δαμάσκηνα, νωπά 
352 226.940 

08052190 
Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
tangerines), νωπά ή αποξηραμένα 

302 377.990 

07099990 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

288 91.196 

08071900 Πεπόνια (μη καρπούζια), νωπά  
275 410.273 

07108010 
Ελιές, , στον ατμό, βρασμένες σε νερό, 
κατεψυγμένες 

266 54.901 

08044000 Αβοκάντο, νωπά ή αποξηραμένα 
265 92.848 

08051022 Πορτοκάλια Ναβελίνες (navel) νωπά 
261 400.244 

07061000 
Καρότα και γογγύλια, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

223 237.409 

08052200 Κλημεντίνες (clémentines), νωπά ή αποξηραμένα 
218 343.024 
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07096010 
Γλυκοπιπεριές, νωπές ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

205 94.717 

08129098 

Άλλα φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με 
διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 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 βρίσκονται: 

195 375.409 

07099390 
Κολοκύθες διαφόρων ειδών (Cucurbita spp.) (μη 
κολοκύθια), νωπές ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

162 207.643 

08042090 Σύκα, ξερά 
142 29.707 

08081080 

Μήλα, νωπά, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 
μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 
16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 

132 149.249 

08055010 
Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum), νωπά ή 
αποξηραμένα  

129 125.679 

07070005 Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
113 107.521 

08134095 
Άλλα φρούτα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 
μέχρι και 0806), αποξεραμένα 

98 15.828 

ΧΧΧ Λοιπά 
1.020 738.632 

 
ΣΥΝΟΛΟ 57.723 35.493.607 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΟΚΤΑΨΗΦΙΑ 
 

Δασμολογική 
κλάση  Προϊόν 

Αξία σε χιλ. 
ευρώ 

Σε κιλά 

08044000 Αβοκάντο, νωπά ή αποξηραμένα 
8.092 3.450.614 

07011000 Πατάτες για σπορά  
6.470 11.912.376 

07096010 
Γλυκοπιπεριές, νωπές ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

3.297 2.017.806 

08045000 
Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και 
μαγγούστες, νωπά ή ξερά  

2.466 1.656.818 

08055090 
Γλυκολέμονα λεμόνια (Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia), νωπά ή ξερά  

2.165 1.366.257 

08055010 
Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum), νωπά ή 
αποξηραμένα 

2.019 2.278.186 

08109075 Άλλα φρούτα, νωπά 
1.691 619.610 

08013200 
Καρύδια ανακαρδιοειδών, χωρίς κέλυφος, νωπά ή 
ξερά  

1.582 238.155 
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07032000 Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
1.532 937.142 

07020000 Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 
1.422 1.237.800 

08061010 Σταφύλια, επιτραπέζια και νωπά 
1.317 618.997 

07031011 
Κρεμμύδια και ασκαλώνια για σπορά, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

1.155 934.592 

07142010 
Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου  

1.145 1.187.851 

08021290 Αμύγδαλα, γλυκά, νωπά ή ξερά, χωρίς κέλυφος 
955 130.192 

07031019 
Κρεμμύδια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
(μη κρεμμύδια για σπορά) 

937 1.562.613 

08054000 Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπές ή ξερές  
813 925.865 

08104030 
Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του 
Vaccinium myrtillus), νωπά 

801 94.575 

08083090 

Αχλάδια, νώπα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 
τα αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, 
από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

791 576.639 

07092000 Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
719 100.453 

08043000 Ανανάδες, νωπές ή ξερές 
685 700.006 

08101000 Φράουλες, νωπές 
669 125.682 

07133310 
Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris), που 
προορίζονται για σπορά 

618 175.839 

08102090 
Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-
σμέουρα, νωπά 

597 46.335 

08029010 Καρύδια pecan, νωπά ή ξερά  
565 53.965 

07099990 
Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

557 135.995 

08051028 Άλλα πορτοκάλια γλυκά και νωπά 
535 518.009 

070519001 
Μαρούλια (Lactuca sativa) νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 

525 506.739 

08102010 Σμέουρα, νωπά  
491 36.006 

08105000 Ακτινίδια, νωπά 
486 285.328 

08094005 Δαμάσκηνα, νωπά 
440 280.665 

08109020 

Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί 
του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί 
της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες 
(καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και 
πιταχάγιε 

440 75.942 
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08012200 Καρύδια Βραζιλίας, χωρίς κέλυφος  
375 59.289 

07096091 

Πιπερίες του γένους Capsicum, που προορίζονται 
για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρη- 
τινωδών χρωμάτων από Capsicum, , νωπές ή 
διατηρημένες με απλή ψύξη 

356 201.611 

08132000 Δαμάσκηνα, αποξεραμένα 
345 110.521 

07069090 

Άλλα κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo 
(σκουλί) και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

321 229.292 

07039000 
Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 

316 181.070 

07096099 

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους 
Pimenta, δεν περιλαμβάνονται πιπεριές που 
προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή 
αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών) 

316 122.020 

07061000 
Καρότα και γογγύλια, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη  

309 217.695 

 
ΛΟΙΠΑ 

8.219 5.453.735 

 
ΣΥΝΟΛΟ 56.534 41.362.285 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας 

 

ΔΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2021 

 

Δασμολογική 
κλάση Προϊόν 

Αξία σε 
χιλ. ευρώ 

08061010 Σταφύλια, επιτραπέζια και νωπά 9.468 

08092900 Κεράσια, νωπά (μη βύσσινά "Prunus Cerasus”) 7.059 

08105000 Ακτινίδια, νωπά 6.615 

08062010 Σταφίδες 6.238 

08119095 
Άλλοι καρποί και άλλα φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 2.441 

08071100 Καρπούζια, νωπά 1.325 

08051022 Πορτοκάλια Ναβελίνες (navel) νωπά 1.280 

08051028 Πορτοκάλια, γλυκά, νωπά 1.136 

07070005 Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 813 

08121000 Κεράσια 440 

Πηγή: TradeMap   
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ΔΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2021 

 

Δασμολογική 
κλάση Προϊόν 

Αξία σε 
χιλ. ευρώ 

08044000 Αβοκάντο, νωπά ή αποξηραμένα 9.571 

07011000 Πατάτες για σπορά 4.400 

07020000 Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 3.310 

08109075 Άλλα φρούτα, νωπά 3.150 

08MMM000 N/A 3.100 

08055010 Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)  2.561 

07096010 Γλυκοπιπεριές, νωπές ή διατηρημένα με απλή ψύξη 2.451 

07MMM000 N/A 2.431 

08045000 Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες 2.059 

08055090 Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 1.812 

Πηγή: TradeMap  

 


