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Η αγορά των νωπών φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα  
 

Παραγωγή  

Ελλάς : 7,762  εκ τόνοι ( 4,648  εκ  φρούτα &  3,114 εκ. λαχανικά)   

Σύμφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε ότι αφορά τη διάθεση της 

παραγωγής το μεγαλύτερο μέρος αυτής απορροφάται στην εσωτερική αγορά 

(εκτιµάται το 55% των φρούτων και 60% των λαχανικών). Αντίστοιχα η 

μεταποίηση εκτιµάται ότι αξιοποιεί το 15% των φρούτων και το 25% των 

λαχανικών (µε σημαντικότερο προϊόν μεταποίησης την βιομηχανική τοµάτα). 

Νωπά φρούτα  

     Η Ελλάδα  παρήγαγε το 2012 4,6 εκατομμύρια τόνους ,αναμένεται δε για το 

2013  αύξηση σε 4,8 εκ . 

 

      Τα σημαντικότερα είδη  φρούτων είναι τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, 

μανταρίνια, λεμόνια) που αποτελούν 21,1% της συνολικής παραγωγής φρούτων, 

τα σταφύλια (6,3%), τα πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα και 

κεράσια) (19,50% ) , τα μηλοειδή (μήλα και αχλάδια) (7,07%),τα καρπούζια και 

τα πεπόνια (14,71%).  
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Φρέσκα λαχανικά  

Η παραγωγή λαχανο-κηπευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων πατατών) 

ήταν 3.113.494 3,6 εκατομμύρια τόνοι το 2012 και μειωμένη έναντι του 2011(λόγω 

καιρικών συνθηκών) και εκτιμάται σε 3,5 εκ το 2013 .  

 

Η Ελλάδα παράγει κυρίως ντομάτες, που αντιπροσωπεύουν 31,46% της 

συνολικής παραγωγής λαχανοκομικών προϊόντων . Άλλα λαχανικά είναι 

κρεμμύδια (8,02%), πατάτες (18,32%), και αγγούρια (6,30%).   

Ένα ουσιαστικό μέρος των φρούτων και των παραγομένων λαχανικών 

χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία μεταποίησης. Παράγονται χυμοί φρούτων 

(κυρίως εσπεριδοειδή), μαρμελάδες, ξηρά φρούτα & λαχανικά, 

κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.  

 

Εμπόριο: εισαγωγές και εξαγωγές 

 

Εισαγωγές  

Παρά τις έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας άμεσα  ή έμμεσα που απασχολεί 

ο τομέας της φρούτων και λαχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή 

καλύπτει περίπου μόνο το 40% των αναγκών των καταναλωτών που ζουν στο 

έδαφός της.Ετσι η ΕΕ έτσι είναι μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο. 
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Ωστόσο, παρά την οικονομική της βαρύτητα και τις πραγματικές δυνατότητές του 

για ανάπτυξη, ο τομέας αυτός έχει τακτικά διαρθρωτικές κρίσεις που θέτουν σε 

κίνδυνο πολλά αγροκτήματα και τιμωρεί τους καταναλωτές. 

Νωπά φρούτα 

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μικρότερους εισαγωγείς των νωπών φρούτων και 

λαχανικών στην ΕΕ. 

Τα είδη των εισαγομένων φρούτων με τις υψηλότερες αξίες είναι: μπανάνες 

(79.926.396  €), μήλα και αχλάδια και εσπεριδοειδή (συνήθως λεμόνια 
(21.845.502  €) και εξωτικά φρούτα  όπως τα σύκα, οι ανανάδες, τα μάνκος και 

οι γκοϋάβες.  

Οι μπανάνες εισήχθησαν από Ισημερινό, την Κόστα Ρίκα και Παναμά Τα λεμόνια 

εισάγονται κυρίως από την Αργεντινή και την Τουρκία, μήλα από την Ιταλία, τη 

Πολωνία, και την FYROM. Άλλα εξωτικά φρούτα προέρχονται από άλλες χώρες 

της ΕΕ όπως Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία που τα επανεξάγουν στη 

χώρα μας.  
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Φρέσκα λαχανικά  

Η Ελλάδα είναι επίσης ένας από τους μικρότερους εισαγωγείς λαχανικών στην 

ΕΕ.  

Τα σημαντικότερα λαχανικά που εισάγονται από τρίτες χώρες είναι πατάτες, 

ντομάτες, , κρεμμύδια , και σκόρδα . Η Γερμανία  είναι σημαντικός προμηθευτής 

των ντοματών, των κρεμμυδιών, έπονται η Τουρκία και το Βέλγιο .Η Αίγυπτος ,η 

Κύπρος και η Γαλλία είναι οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών 

πατατών.  

 

Μεταξύ 2009 και 2013, η εισαγωγή των φρούτων και λαχανικών μειώθηκε 

κατά 17% στην αξία και 21% στον όγκο.  

 



ΙNCOFRUIT - (HELLAS).  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩN 

  

Αριθ.Πρωτ.                                                                                                                                                  2014 

 

ΑΙΟΛΟΥ 104   105.64  ΑΘΗΝΑ   ΤΗΛ.  211 800 7160  FAX.211 770 3095 e-mail: incofruit @ incofruit.gr     5 

 
 

Εξαγωγές 

Ο Σύνδεσμος μας (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων, Εξαγωγής Διακίνησης 

Φρούτων Λαχανικών και Χυμών) Incofruit Hellas είναι η συνδικαλιστική 

οργάνωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων φρούτων λαχανικών και 

μετέχει σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλα τα όργανα διαβούλευσης και 

διαμόρφωσης πολιτικών  που αφορούν τον τομέα των φρουτολαχανικών,  

Οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προσαρμόσθηκαν ταχύτατα στην  

διαφοροποίηση της δομής των δικτύων πώλησης που συντελέσθηκε τα τελευταία 

χρόνια (σήμερα 70 -90% του εμπορίου λιανικής πώλησης των οπωροκηπευτικών 

είναι ήδη στα χέρια των μεγάλων υπερκαταστημάτων σε Γερμανία Γαλλία, 

Ολλανδία, Ην Βασίλειο και Σκανδιναβικές Χώρες επεκτεινόμενα ταχύτατα και 

στην Ρωσία κ.α ευρωπαϊκές χώρες) και αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής είναι 

τα ικανοποιητικά  ποσοστά συμμετοχής τους στα καταρτιζόμενα προγράμματα 

τροφοδοσίας τους .  

Στηριγμένες στα πλεονεκτήματα των προϊόντων της χώρας μας, οι εξαγωγές 

οπωροκηπευτικών  αυξήθηκαν την τελευταία τετραετία διότι τα προιόντα είναι 

απολύτως προσαρμοσμένα στις επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού ,αλλά 

διαθέτουν και το πλεονέκτημα ότι τα χαρακτηριστικά πολλών εξ αυτών 

υπερτερούν διότι : 

-  παράγονται σε ένα περιβάλλον που είναι ακόμη καθαρό κάτω από τον 

μεσογειακό ήλιο , η ποιότητά τους είναι υψηλή,  

  η διατροφική τους αξία είναι επίσης υψηλή , 

  είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα με το κατάλληλο μέγεθος, χρώμα, 

γεύση και φρεσκάδα και  

- ανταποκρίνονται στις ειδικότερα αυξημένες απαιτήσεις του απαιτητικού 

καταναλωτή, για  καλή εμφάνιση,  ομοιογενές χρώμα, χωρίς ελαττώματα, 
αλλά  και με θρεπτικά και υγιεινά οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά.  

Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων 
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 Με βάση τα στοιχεία του 12μήνου,  η σταθεροποίηση των εισαγωγών 

κατά           (+) 1% και η παράλληλη αύξηση των εξαγωγών κατά (+4,5%)  

είχε σαν αποτέλεσμα τη δραστική συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος 

στα  αγροτικά προϊόντα που διαμορφώθηκε στα 1,089 εκ. ευρώ και που 

είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ελλείμματος στα αγροτικά προϊόντα κατά 

την 10ετή περίοδο 2003-2013. 

Στους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους κατηγορίες 

που συνθέτουν το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων καθώς και οι 

μεταβολές τους.  Επισημαίνεται, αφενός, η σοβαρή μείωση εμπορικών 

ελλειμμάτων και αφετέρου, η πολύ σημαντική ενίσχυση του εμπορικού 

πλεονάσματος στις βασικές εξαγωγικές μας κατηγορίες μεταξύ των οποίων και 

των φρούτων και λαχανικών (νωπών και μεταποιημένων )   

 

Σημειώνεται ότι το εμπορικό πλεόνασμα στα Φρούτα και Λαχανικά είναι 

1,210 εκ. ευρώ, αναδεικνύοντας την εξαιρετική σημαντικότητα τους  στη 

διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων.  
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Νωπά φρούτα 

 

 

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεσαίου μεγέθους εξαγωγείς στην ΕΕ.  

Μεταξύ 2009 και 2012, οι εξαγωγές φρούτων αυξήθηκαν κατά 26,5% σε αξία και 

κατά 29,6% στον όγκο.  

Οι περισσότερες εξαγωγές απεστάλησαν σε  χώρες της ΕΕ όπως Ρουμανία, 

Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Ολλανδία. Η Ρωσία και οι γειτονικές 

Ανατολικο – Ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης σημαντικοί προορισμοί. 
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Η Ελλάδα εξάγει μια ευρεία ποικιλία  φρούτων. Τα πορτοκάλια, τα πυρηνόκαρπα, 

τα καρπούζια, τα ακτινίδια, τα μανταρινοειδή και τα σταφύλια, ήταν τα κύρια 

εξαγόμενα φρούτα 

 Φρέσκα λαχανικά  

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μικρότερους εξαγωγείς στην ΕΕ.  

Σχεδόν 90% των εξαγωγών πήγε σε  χώρες της ΕΕ, ειδικότερα Γερμανία  

Τα κύρια εξαγόμενα λαχανικά ήταν σπαράγγι, αγγούρια, γλυκοπιπεριές και 

ντομάτες, συνήθως από εγχώρια προϊόντα.  
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Διαλογή - Τυποποίηση - Συσκευασία 

Ως διαλογή και τυποποίηση νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων θεωρείται 

η διαδικασία προετοιμασίας των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής για την 

τοποθέτηση στην αγορά, με βάση ορισμένα εθνικά, κοινοτικά και διεθνή 

εμπορικά πρότυπα εμπορίας και ποιότητας, με σεβασμό των ευρωπαϊκών 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

Η διαδικασία περιλαμβάνει την παραλαβή του συγκομισθέντος προϊόντος, 

τυχόν πλύσιμο και απολύμανση, στέγνωμα και κέρωμα, διαλογή, κατάταξη κατά 

μέγεθος, ταξινόμηση σε και ποιοτικές κατηγορίες, μικροσυσκευασία, συσκευασία, 

πρόψυξη όπου απαιτείται και στην συνέχεια προώθηση στην αγορά. 

Η τυποποίηση των νωπών οπωροκηπευτικών από την 1/1/2002  είναι 

υποχρεωτική και για τα προϊόντα που διακινούνται στη χώρα μας  σύμφωνα με 

τον Καν. (ΕΚ) 1148/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τον Καν 

543/2011 i .  

Τα πρότυπα εμπορίας (κανόνες ποιότητας) περιλαμβάνουν εμπορικές 

προδιαγραφές και κριτήρια όπως ποικιλία, μέγεθος, σχήμα, χρώμα, ομοιογένεια, 

βαθμός ωριμότητας, υγιεινή κατάσταση κλπ.  
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Η τυποποίηση διασφαλίζει τη νομιμότητα των συναλλαγών και τη διαφάνεια 

των αγορών ενώ απομακρύνει από τις αγορές τα προϊόντα μη ικανοποιητικής 

ποιότητας και περιλαμβάνει: 

α) Την τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών, β) Την 

ταξινόμηση σε ποιοτικές κατηγορίες, γ) Τις ανοχές, δ) Τη συσκευασία, ε) Την 

παρουσίαση, στ) Τη σήμανση με ετικέτα κ.α 

Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή σύγχρονης Γεωργίας, της Ορθής 

Γεωργικής Πρακτικής (GAP) για επίτευξη των εμπορικών προδιαγραφών 

εμπορίας (Στανταρς) συσκευασίας, τυποποίησης και εμφάνισης και της 

καθιέρωσης ελαχίστων κριτηρίων για τα συσκευαστήρια και τυποποιητήρια θα 

μπορέσει η ελληνική παραγωγή να προσαρμοσθεί στις ανάγκες της αγοράς όσον 

και των απαιτήσεων των καταναλωτών. 

 

Logistics  

 

Από τις σημαντικότερες τουλάχιστον εξαγωγικές-εμπορικές τυποποιητικές 

και συσκευαστικές επιχειρήσεις οπωροκηπευτικών του κλάδου εφαρμόζεται 

σήμερα  ένα σύστημα Logistics, δηλαδή μια ορθολογική διαχείριση όλων των 

παραγόντων του εφοδιασμού του συσκευαστηρίου (προϊόν, συγκομιδή και 

μεταφορά του, υλικά συσκευασίας, εργάτες συγκομιδής και συσκευασίας κλπ 

υπηρεσίες) ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός και η εκτέλεση της 

ροής της τροφοδοσίας σε πρώτες ύλες, που είναι: 

 

Πίνακας :  Αλυσίδα Εφοδιασμού 

 

                 

 

                  

 

Ιχνηλασιμότητα 

 



ΙNCOFRUIT - (HELLAS).  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩN 

  

Αριθ.Πρωτ.                                                                                                                                                  2014 

 

ΑΙΟΛΟΥ 104   105.64  ΑΘΗΝΑ   ΤΗΛ.  211 800 7160  FAX.211 770 3095 e-mail: incofruit @ incofruit.gr     11 

 
 

 

Επίσης, απαιτείται μεθοδευμένη και συντονισμένη δράση με συνεργασία 

πωλητή-εξαγωγέα και αγοραστή –εισαγωγέα (κυρίως αλυσσίδας καταστημάτων), 

για την διαχείριση των έτοιμων προϊόντων με στόχο την ομαλή ροή τους 

(αποθήκευση, μεταφορά τους) ώστε να ανταποκρίνονται στις ανειλημμένες 

υποχρεώσεις έγκαιρης παράδοσης σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα στις αποθήκες 

του αγοραστή, απαιτείται μεθοδευμένη και συντονισμένη δράση με συνεργασία  

πωλητή - εξαγωγέα και αγοραστή - εισαγωγέα προκειμένου να επιτευχθεί η 

εναρμόνιση και προσαρμογή των δεδομένων των φορτίων προς αυτά που 

απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των logistics για την προώθηση μέχρι τον 

καταναλωτή. Γι’ αυτό πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν οργανωθεί 

αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

προγραμματισμού και οργάνωσης. 

 

Τάσεις και προοπτικές στο διεθνές εμπόριο και των Καταναλωτικών 

Αγορών  

Δομή και τάσεις  

Η διεθνοποίηση της αγοράς οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του ανταγωνισμού 

με επιπτώσεις στις περιοχές υψηλού κόστους   

Η συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού λιανικής πώλησης στις αλυσίδες 

καταστημάτων  (Supermarkets, Hypermarkets αλλά και Discountmarkets) τους 

έχει δώσει κυρίαρχη θέση, σε αντίθεση με την πολυδιάσπαση και χωρίς 

οργάνωση παραγωγή (αγροτών, ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και μη 

επαρκώς οργανομένων εμπόρων)  

 
Πηγή: (Incofruit-Hellas) 

 



ΙNCOFRUIT - (HELLAS).  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩN 

  

Αριθ.Πρωτ.                                                                                                                                                  2014 

 

ΑΙΟΛΟΥ 104   105.64  ΑΘΗΝΑ   ΤΗΛ.  211 800 7160  FAX.211 770 3095 e-mail: incofruit @ incofruit.gr     12 

 
 

Στις αγορές της Ευρ Ένωσης οι δυνατότητες διαμόρφωσης τιμών από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι περιορισμένες καθ όσον είναι συμπληρωματικοί 

προμηθευτές των προγραμμάτων των αλυσίδων καταστημάτων 

Οι τιμές πώλησης στον καταναλωτή διαμορφώνονται:  

-  Τιμή παραγωγού + Έξοδα διαλογής, τυποποίησης, μικροσυσκευασίας, 

συσκευασίας = Κόστος Ex Factory ==>  

(Τιμή  Ex Factory + μεταφορικά + προμήθειες) επί 1,3 έως 1,8 = Τιμή 

Λιανικής Πώλησης 

Τα κόστη διαλογής, τυποποίησης, μικροσυσκευασίας, συσκευασίας, 

μεταφοράς και προμηθειών είναι σχεδόν ανελαστικά, με αποτέλεσμα η 

τιμή παραγωγού νε διαμορφώνεται  σε μια σχέση που ισούται 2,5 έως 3,5 

φορές ως προς την τιμή λιανικής πώλησης 

Πίνακας : Ανάλυση τιμής Ισπανικής Εξαγώγιμης Νωπής  Τομάτας    

  

H
 

τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 34% της τελικής τιμής της τομάτας, η τιμή 
συσκευαστή

-
εμπόρου στο 27%,μεταφοράς 14%, ενώ η τιμή λιανικής

 
στο 25% της 

τελικής τιμής.
 

 

Πίνακας : Ανάλυση Τιμής Τομάτας στην Εγχώρια Αγορά  

 
H τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 37% της τελικής τιμής της τομάτας, η τιμή 

χονδρεμπόρου στο 18%, ενώ η τιμή λιανικής στο 35% της τελικής τιμής. 

 
Πηγή: (Incofruit-Hellas) 
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- Παράλληλα με τη συγκέντρωση της διάθεσης συντελείται και μια 

θεαματική μεταστροφή στις απαιτήσεις του καταναλωτή που έχει να κάνει 

με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και κατ επέκταση των 

προτιμήσεων 

- όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν το σημερινό μοντέλο των παραγωγών στο: 

«παράγω αυτό που θέλει η αγορά» 

- Η υφιστάμενη δομή των δικτύων πώλησης σε διεθνές επίπεδο και στην 

Ελλάδα απεικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο 

 

Πίνακας : Δίκτυα Πώλησης Νωπών Φρούτων και Λαχανικών στην 

Ευρ.Ένωση και την Ελλάδα. 

εξελίξεις τιμών  

Οι τιμές στην ελληνική αγορά δεν διαφέρουν πολύ από το επίπεδο ΕΕ.  

Οι τιμές των νωπών φρούτων και των λαχανικών είναι το αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. και προσδιορίζεται 

κυρίως από το κόστος παραγωγής. 

- Οι τιμές λιανικής από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ καθορίζονται συνήθως 

κεντρικά  

- Τα κριτήρια προσδιορισμού της λιανικής τιμής είναι ο ανταγωνισμός και το 

κόστος αγοράς.  

 
Πηγή: (Incofruit-Hellas) 
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- Η λιανική τιμή μεταβάλλεται κυρίως λόγω μεταβολής της τιμής αγοράς των 

προϊόντων. 

Τα φρούτα χαρακτηρίζονται από θετικό δείκτη Σχετικού Καθαρού Εξαγωγικού 

πλεονεκτήματος, που οφείλεται σε μια ομάδα προϊόντων όπως τα βερίκοκα, 

ροδάκινα, πορτοκάλια, κεράσια, σταφύλια και ακτινίδια με θετικό πρόσημο 

μεγαλύτερο της μονάδος γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατηγορία των φρούτων 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας Αντίθετα τα λαχανικά 

χαρακτηρίζονται από συγκριτικό μειονέκτημα  

       

Προτάσεις 

 Η αγροτική παραγωγή μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες 
της ελληνικής οικονομίας, που θα ανανεώσει την Χώρα μας και ειδικότερα ο 

κλάδος των φρούτων και λαχανικών (νωπών και μεταποιημένων) αλλά  
χρειάζεται ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός με εξωστρέφεια. 

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στις εξαγωγές 

των  προϊόντων για την διατήρηση της θέσεως τους στις διεθνείς αγορές, με   τη 

λήψη αποφάσεων που σκοπούν στην εξάλειψη προβλημάτων που εμποδίζουν 

την διαμόρφωση ανταγωνιστικού  εξαγωγικού κόστους  και στήριξη του , όπως: 

α) <Σταυροφορία> για την εξάλειψη των κάθε μορφής αντικινήτρων που       

υπάρχουν αλλά και αυτών που με μαγικό τρόπο κάθε τόσο  <φυτρώνουν>.  

β)  Στήριξη και ενέργειες προώθησης των εξαγωγών μας οπωροκηπευτικών 

νωπών και μεταποιημένων κυρίως για την διατήρηση των παραδοσιακών για 
τα προϊόντα μας αγορών. 

γ) Αναβάθμιση της παρουσίας μας στην  Fruitlogistica με παρουσία σοβαρών 

εξαγωγέων και με προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις  

δ) Οργάνωση  σειράς δράσεων μάρκετινγκ, δηλαδή δράσεις στήριξης και 

ενέργειες προώθησης των εξαγωγών μας οπωροκηπευτικών νωπών και 

μεταποιημένων μέσα από αλυσίδες καταστημάτων σε συγκεκριμένες αγορές 

όπου έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα κατάκτησης από τους φορείς των 

εξαγωγών μας. 

ε)  Σε επίπεδο Ευρ Ένωσης ζητείται η υποστήριξη:  

- Για την αναθεώρηση του συστήµατος τιµών εισόδου για τα φρούτα και τα 

λαχανικά στο αυστηρότερο προς διασφάλιση της κοινοτικής προτίμησης και 

να ληφθούν υπόψη τα  επιχειρήματα που διατυπώθηκαν και πρόσφατα στο 

Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα καταγωγής των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται στην μεταποίηση των αγροτικών με την σήμανση της 

προέλευσής τους.  

- Να ενταθούν οι προσπάθειές της Ε.Ε  για να βοηθηθούν οι εξαγωγείς των 

φρούτων και λαχανικών, για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού 

των μη δασμολογικών φραγμών, όπως φυτοϋγειονομικά πρότυπα σε 
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ορισμένες τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα, εμπόδια ή ακόμα και παρεμπόδιση 

των εξαγωγών της ΕΕ 

 

Ειδικά για την Κρήτη πιστεύουμε ότι απαιτείται: 

 Η παραμονή στις παραδοσιακές καλλιέργειες με προσαρμογή τους σε νέες 

ποικιλίες προτιμώμενες από τους καταναλωτές  και που έχουν διαφορετική 

περίοδο ωρίμανσης και συγκομιδής με στόχο να παράγονται όλο τον χρόνο 

και συμπληρωματικά και σε εναλλακτικές καλλιέργειες 

- Θα πρέπει να μελετηθεί 

o Ποια χρονική περίοδο χρειαζόμαστε φρέσκα φρούτα και λαχανικά ή σε 

προϊόντα τέταρτης γενιάς (κομμένα φρούτα και λαχανικά) σε 

μικροσυσκευασίες έτοιμες προς κατανάλωση 

o Σε τι μορφή τα χρειαζόμαστε (νωπά ή μεταποιημένα) 

 Μετατροπή μέρους της παραγωγής σε αυστηρώς επιτηρούμενες πραγματικά 

βιολογικές καλλιέργειες και καθορισμός ζώνης με παραγωγή συγκεκριμένων 

ποσοτήτων για την εξυπηρέτηση της κατανάλωσης στο νησί  

 Δημιουργία Κοινοπραξιών παραγωγών ή/και εμπόρων (όσων ταιριάζουν τα 

χνώτα τους ή η «κουζουλάδα τους») σε πρώτο στάδιο και μετατροπή τους 

μετά σε κάθετες μονάδες παραγωγής και εμπορίας Λόγω αξίας γης (που 

σταδιακά εντάσσεται στο αστικό ή τουριστικό ιστό) το κόστος παραγωγής 

είναι απαγορευτικό και η καλλιέργεια πρόσκαιρη για προγραμματισμό και 

παραμονή στην παραγωγή  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στην διάθεσή σας για διευκρινίσεις, 

αναλυτική ανάπτυξη οποιασδήποτε ενότητας, ανταλλαγή γνωμών ευχόμενος 

καλή συνέχεια των εργασιών της συνάντησής μας αυτής». 

 

 

Γεώργιος Πολυχρονάκης 
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