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ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατική αποστολή στην Σερβία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆.
Μάρδα (Βελιγράδι, 5-6/12/2016)
Σας ενηµερώνουµε ότι, στο πλαίσιο ανάπτυξης των διµερών οικονοµικών σχέσεων της χώρας µας
και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική
αποστολή στην Σερβία στις 5 - 6 ∆εκεµβρίου 2016.
Επικεφαλής της επιχειρηµατικής αποστολής θα είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης
Μάρδας, και οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι αυτοί που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και
τις θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στην Σερβία όπως:
- τρόφιµα (βλέπε συνηµµένο αναλυτικό πίνακα Ι)
- δοµικά υλικά (µάρµαρα, αλουµίνιο)
- ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Κατά την επιχειρηµατική αποστολή θα διενεργηθούν στοχευµένες συναντήσεις ελληνικών και
σερβικών επιχειρήσεων. Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου θα επιµεληθεί
των συναντήσεων αυτών, ενώ βρίσκεται ήδη στην διαδικασία προπαρασκευής ειδικών εκδηλώσεων στο
περιθώριο της επιχειρηµατικής αποστολής (π.χ. εβδοµάδα προβολής ελληνικών προϊόντων)
Παραθέτουµε πίνακα µε αξία ελληνικών εξαγωγών προς την Σερβία κατά την τριετία 2013-2015
καθώς και συγκριτικά στοιχεία του α’ 5µηνου για τα έτη 2015 & 2016, για πληρέστερη ενηµέρωση των
µελών σας.
Αξία σε
ευρώ

2015

2015/2013

2013

2014

2015

% στο
σύνολο

Αύξηση/
Μείωση %

196.961.036

198.863.300

209.764.221

0,81

6,5

ΙΑΝ
ΜΑΙΟΣ
2016

ΙΑΝΜΑΪΟΣ
2015
86.852.945

ΙΑΝΜΑΪΟΣ
2016
91.741.922

2015/2013

% χώρας
στο
σύνολο

Αύξηση/
Μείωση %

0,93

5,6

Επίσης, συνηµµένα αποστέλλουµε πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) µε στοιχεία ελληνικών εξαγόµενων
προϊόντων (σε τετραψήφια ανάλυση) προς την Σερβία.

___________________________________________________________________________
Σελίδα 1 από 7
ΑΣ 44438

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικώς τα µέλη σας, τα οποία σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα
πρέπει να επιστρέψουν συµπληρωµένη την συνηµµένη αίτηση συµµετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sbb@mfa.gr µέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2016.

Η ∆ιευθύντρια
Σοφία Τσαµίχα
Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β'
Σύν. Συνηµ. Σελ.: 4 (τέσσερις)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ
1. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
2. ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΠΑΞΙΜΑ∆Ι, ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΤΣΟΥΡΕΚΙ Κ.ΛΠ)
3. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ (ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ, ΜΕΝΤΑ Κ.ΛΠ)
4. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
5. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
6. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
7. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
8. ΚΡΑΣΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΛΕΥΚΟ)
9. ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
10. ΚΟΝΙΑΚ – ΜΠΡΑΝΤΥ
11. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
12. ΛΙΚΕΡ (ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ, ΜΑΣΤΙΧΑ, ΤΕΝΤΟΥΡΑ)
13. ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ
14. ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗ
15. ΜΕΛΙ
16. ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
17. ΜΠΥΡΑ
18. ΟΣΠΡΙΑ
19. ΟΥΖΟ
20. ΠΛΙΓΟΥΡΙ
21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ, ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ, ΗΜΙ-ΕΤΟΙΜΑ
ΓΛΥΚΑ)
22. ΡΥΖΙ
23. ΣΤΑΦΙ∆Α
24. ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ
25. ΤΡΑΧΑΝΑΣ
26. ΤΣΙΠΟΥΡΟ
27. ΤΥΡΙΑ (ΦΕΤΑ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ)
28. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ (ΤΣΙΧΛΕΣ, ΓΛΥΚΑ)
29. ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
30. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
31. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
32. ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
33. ΨΑΡΙΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ W.C.
∆ΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΕΤΟΙΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (ΣΟΒΑ∆ΕΣ)
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ∆ΙΑΤΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
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9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
10. ΛΕΒΗΤΕΣ
11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12. ΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
13. ΠΑΝΕΛ – ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
14. ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΡΟΛΛΑ
15. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
16. ΣΤΟΜΙΑ
17. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
18. ΣΩΛΗΝΕΣ – ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ
19. ΤΟΥΒΛΑ – ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ
20. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
21. ΥΛΙΚΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ
22. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
23. ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο∆ΩΝ
24. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
25. ΧΡΩΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Στοιχεία ελληνικών εξαγόµενων προϊόντων (σε τετραψήφια ανάλυση) προς την Σερβία.
ΣΕΡΒΙΑ
( θέση στην κατάταξη 26 )
0805
'
7604
'
7601
'
3903
'
2710
'
7606
'
7213
'
2402
'
2208
'
3208
'
3907
'
8431
'
0810
'

2015/2013
2013

Αύξηση
6,5%
2015

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

20.729.539

15.917.401

Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.

11.683.270

13.013.989

Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή

8.048.816

10.144.878

Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).
Παρασκευάσµατα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγµένα ελάσµατα
και ταινίες)

9.707.527

9.534.879

6.074.590

8.297.514

1.217.626

7.430.390

5.467.428

6.049.428

2.275.853

5.781.032

4.164.704

5.544.502

5.579.257

5.403.124

834.814

3.964.767

4.315.134

3.831.643

5.788.449

3.643.299

Χοντρόσυρµα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγµένο
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα,
από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
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)
Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή τροποποιηµένα φυσικά
πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε µη υδατώδες µέσο. ∆ιαλύµατα µέσα σε
οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913,
µε αναλο
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές.
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε
αρχικές µορφές
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις µηχανές και
συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
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
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7607
'
4101
'
7214
'
3921
'
7308
'
3920
'
7411
'
8302
'
2005
'
6006
'
7610
'
3105
'
3204
'
7216
'
0807
'
2106
'
5201
'
3303
'
0809
'
3004
'
8415
'
0709
'
2401
'
9504
'

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε χαρτί,
χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm
(εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ
∆έρµατα ακατέργαστα βοοειδών ή µονόπλων νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα,
διατηρηµένα µε ασβέστη, µε άλλα διατηρητικά διαλύµατα ή αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι
δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω και
αποτριχωµένα ή σχισ
Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί,
εφελκυσθεί ή διελαθεί σε θερµή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιµο
µετά την έλαση
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυµένα, µε
απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, ή από κυψελώδη
προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε
σχήµα τε
Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων,
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες,
παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες µη κυψελώδεις, µη
ενισχυµένα ούτε µε απανωτές στρώσεις, ούτε όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, χωρίς
υπόθεµα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε
σχήµα

4.478.363

3.467.127

4.525.029

3.320.802

3.108.975

3.192.428

2.844.333

2.959.972

2.904.452

2.915.951

2.817.369

2.775.569

2.256.952

2.641.990

2.709.376

2.320.641

2.013.597

2.277.060

Άλλα πλεκτά υφάσµατα
Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες,
στύλοι, κολόνες, ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα
πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, κιγκλιδώµατα), από αργίλιο (εκτός
Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο,
φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός από λιπάσµατα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής
προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσµατα). Ζωϊκά,
φυτικά, ορυκ
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισµένης χηµικής σύστασης.
Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό κάθε ύλης ή που
προορίζονται να µπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων µε
βάση συνθετικ

1.599.296

2.200.769

1.714.301

2.107.586

1.243.075

2.045.488

1.885.212

1.938.667

Είδη µε καθορισµένη µορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, π.δ.κ.α.

1.688.776

1.793.457

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

1.245.411

1.724.980

Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α.

1.816.489

1.670.512

902.006

1.582.768

1.464.676

1.563.214

1.569.583

1.535.513

794.826

1.487.484

1.542.979

1.471.953

1.038.451

1.381.877

1.670.906

1.369.014

823.025

1.368.376

Σωλήνες από χαλκό
Σιδηρικά και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα,
παντζούρια, αµαξώµατα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόµοια είδη.
Κρεµάστρες τοίχου για ενδύµατα, κρεµάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγµατα και
Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός από τα
διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και τρούφες)

Βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε χτενισµένο
Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και αποσµητικά
σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα µαλλιά)
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines,
δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά
Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα
για τη λιανικ
Συσκευές τεχνητού κλίµατος, που αποτελούνται από ανεµιστήρα µε κινητήρα και διατάξεις
για τη µεταβολή της θερµοκρασίας και της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία, ό. συµπ.
εκείνες στις οποίες ο υγροµετρικός βαθµός δεν µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτηταα
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
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα καπνού
Παιχνίδια συντροφιάς, ό. συµπ. τα παιχνίδια που λειτουργούν µε µηχανισµό, τα
σφαιριστήρια (µπιλιάρδα), τα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια και τα αυτόµατα παιχνίδια
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τύπου µπόουλινγκ

Σύνολο Ανωτ.Προϊόντων
Ποσοστό % 1ου Προϊόντος στις Συν.Εξ.
Ποσοστό % Ανωτ.Πρ. στις Συν.Εξαγωγές
Συνολικές Εξαγωγές

94.082.840
10,5
47,8
196.961.03
6

110.593.77
6
7,6
52,7
209.764.22
1
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλ.: 210. 368 2766, 2760 E-mail: sbb@mfa.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
BUSINESS DELEGATION
SERBIA 5-6/12/2016
Παρακαλούµε συµπληρώστε ηλεκτρονικά και επιστρέψτε
την παρούσα φόρµα στο e-mail: sbb@mfa.gr

COMPANY PROFILE
NAME OF COMPANY:

Tel.:
Fax:
e-mail:
web site :
Company Activities (products, services etc):

Representative’s Name & Position:

Is the company already present in Serbia?
Specify activity:

Specify your field of interest
Investments:
Exports (specify products):
Services:
Other:
Pin-point preferred Business Contacts
I would like to meet…

