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Η παροφςα μελζτθ εξετάηει τθν προςφορά και τθν ηιτθςθ προϊόντων κρζατοσ από 
κοτόπουλο κακϊσ και αβγϊν, αποδίδοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ 
των δφο αυτϊν κλάδων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Η εξζταςθ πραγματοποιείται 
λαμβάνοντασ υπόψθ το διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον με δθμογραφικζσ προβολζσ και τισ 
ανάγκεσ διατροφισ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ. Η μακροοικονομικι ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ 
για τα προϊόντα αυτά ςυνδζεται με τθν μικροοικονομικι ανάλυςθ τθσ προςφοράσ με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 
παραπάνω κλάδουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: φμφωνα  με εκτιμιςεισ του ΟΗΕ, ο πλθκυςμόσ του 
πλανιτθ κα εκτιναχκεί από 7 διςεκ. άτομα ςτο τζλοσ του 2011 ςε 9 διςεκ. το 2045. Αυτζσ οι 
προβλζψεισ περιγράφουν μια ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ηωικϊν πρωτεϊνϊν, αναγκαίεσ 
για τθν κάλυψθ των θμεριςιων αναγκϊν του ςυνεχϊσ αυξανόμενου παγκόςμιου 
πλθκυςμοφ. Αρχικά, εξετάηεται θ Διεκνισ και Ευρωπαϊκι αγορά των ηωοτροφϊν, του 
κρζατοσ πουλερικϊν και του αβγοφ. Σα εξεταηόμενα κζματα είναι θ παραγωγι, θ εξζλιξθ 
των εξαγωγϊν-ειςαγωγϊν όπωσ και θ κατά κεφαλι κατανάλωςθ των πτθνοτροφικϊν 
προϊόντων κρζασ πουλερικϊν και αβγοφ. Η διεκνισ παραγωγι προϊόντων ηωικισ 
παραγωγισ χαρακτθρίηεται από τθν ταχεία ανάπτυξθ του κλάδου τθσ ορνικοτροφίασ. Σο 
μερίδιο του κλάδου τθν τελευταία 40ετία παρουςιάηει ςθμαντικι αφξθςθ. Σο ςτατιςτικό 
υλικό που χρθςιμοποιικθκε προιλκε από  επεξεργαςία ςτοιχείων του FAO, (FOASTAT -
Food Agriculture Organization) και E.E.P.A (European Egg Processors Association). τθν 
ςυνζχεια εξετάηονται τα μεγζκθ ςτθν ελλθνικι αγορά (παραγωγι, παραγωγικότθτα, 
ειςαγωγζσ / εξαγωγζσ) με ζμφαςθ ςτθν περιφερειακι διάρκρωςθ. τατιςτικά ςτοιχεία 
αντλικθκαν: α) από ςτοιχεία του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίµων 
(Yπ.A.A.T) και β) από επεξεργαςμζνα ςτοιχεία δειγματολθπτικϊν ερευνϊν τθσ Ελλθνικισ 
τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΑΣ). Επίςθσ, εξετάηεται ο κλάδοσ των ελλθνικϊν πτθνοτροφικϊν 
επιχειριςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τον κφκλο εργαςιϊν και το μζγεκοσ του 
απαςχολοφμενου προςωπικοφ και υπολογίηονται χρθματοοικονομικοί δείκτεσ (ρευςτότθτα, 
αποδοτικότθτα, διάρκρωςθ κεφαλαίων κ.ά). φμφωνα με τθν ανάλυςθ, υπάρχουν 
ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν χρθματοοικονομικι εικόνα των επιχειριςεων του 
κλάδου τθσ ελλθνικισ πτθνοτροφίασ. Σο ςτατιςτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε προιλκε 
από τουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των επιχειριςεων. τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ 
εξζλιξθ των τιμϊν των παραπάνω προϊόντων και ςυγκρίνονται με τον Γενικό Δείκτθ Σιμϊν 
Καταναλωτι, διακρίνοντασ τθν περίοδο ςε πριν και μετά τθν είςοδο τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ ςτθν ΟΝΕ. Σο ςτατιςτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε προιλκε από ςτοιχεία 
τόςο του (Yπ.A.A.T) όςο και τθσ  (ΕΛΣΑΣ). Σζλοσ, αποτυπϊνεται θ διαχρονικι εξζλιξθ των 
μθνιαίων αγορϊν κρζατοσ πουλερικϊν και αβγοφ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν κατά τθν 
τελευταία 30ετία. Σα ςτατιςτικά ςτοιχεία προζρχονται από επεξεργαςμζνα ςτοιχεία των 
δειγματολθπτικϊν ερευνϊν των οικογενειακϊν προχπολογιςμϊν (ΕΟΠ) τθσ ΕΛΣΑΣ.  

Λζξεισ κλειδιά: παραγωγι, κατανάλωςθ, κρζασ κοτόπουλου, αβγό. 
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This study examines the offer and the demand of poultry products, poultry meat and egg, 

gives especially emphasis on the development prospects of the two branches of the Hellenic 

economic. The examination recognizes the international economical environmental with the 

demographic appearance and the nutritional demands of the international population. The 

macroeconomic analysis for the demand of the poultry products connects with the 

microeconomic analysis of the offering with especially emphasis in the biggest poultry 

companies. Particularly: According to the evaluation of data U.N the world population is 

going to catapult from 7 billion at the end of the 2011 to 9 billion in 2045. These expect 

describe a significant increase in the demand of animal proteins, necessaries for the cover of 

the daily demand of the continuous increasing of the world population. At the beginning we 

are going to examine the International and European market of the animal feed, for poultry 

meat and egg. The examiner’s subjects are the production, the progress of exports-imports 

as the per capital consumption of the poultry products, poultry meat and egg. The 

International poultry production is characterized from the quickly development of the 

poultry branch. The share of the branch, under 40 years old, presents a significant increase. 

The statistical materials which were used derived by the processing of data of F.A.O 

(FOASTAT -Food Agriculture Organization) και E.E.P.A (European Egg Processors Association).  

Continuity, we examine the size of Hellenic market (production, productivity, imports-

exports) with emphasis in the regional structural. The statistical materials which were used 

derived by the data of a) Hellenic Ministry of the rural development and food and b) 

Statistical Authority (EL.STAT) (by processing data of supplying researches of EL.STAT). Also, 

we examine the branch of the Hellenic poultry companies, according to the sales, the 

number of their staff, and account the financials indexes (liquidity, efficiency, funds 

structural).According to the analysis there are significant differences in the financial 

situation of the Hellenic poultry companies. The statistical materials which were used 

derived by publish company’s balances sheets. Continually, we represent the progress of the 

poultry productions prices (poultry meat, egg) and compare these with the inflation rate, 

distinguish the period before and after the entrance of the Hellenic economic in the E.M.U 

(Economic and Monetary Union). The statistical materials which were used derived by the 

data of a) Hellenic Ministry of the rural development and food and b) Statistical Authority 

(EL.STAT). Finally, we impress the progress of the monthly buys of the poultry productions 

(poultry meat, egg) from the Hellenic households (under 30 years old). The statistical 

materials which were used derived from the processing data of supplying researches of 

family budget (EL.STAT). 

 

Key-words:  production, consumption, poultry meat, egg. 
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ε όλοςρ όζοςρ, καθημεπινά, «οπγώνοςν» 

 

ηην Δθνική οδό, οδηγώνηαρ ηην Δλληνική Πηηνοηποθία 

 

ζε καλύηεπερ ημέπερ. 
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Δπραξηζηίεο 

 

        Κε ζέξκε, επηζπκψ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε θαη ηηο βαζχηαηεο 

επραξηζηίεο  κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Πηαχξν 

Εσγξαθάθε. Ρνλ επραξηζηψ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε, ηε ζπλερή 

βνήζεηα θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα λα νινθιεξσζεί 

ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία. Ν θχξηνο Εσγξαθάθεο είλαη έλαο 

εμαίξεηνο, αλζξψπηλνο Kαζεγεηήο. Δίκαη επηπρήο πνπ γλψξηζα θαη 

ζπλεξγάζηεθα κε ηνλ θχξην Πηαχξν Εσγξαθάθε.  

        Δπραξηζηψ ζεξκά ηνπο  Θαζεγεηέο ηνπ Γ.Ξ.Α ηνπ ηκήκαηνο Αγξνηηθήο  

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θχξην Θαζίκε Σαξάιακπν θαη θχξην Ππαζή 

Ξαχιν γηα  ην ζχλνιν ησλ ππνδείμεσλ ηνπο θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο ζην 

ζηάδην ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. 

       Δπίζεο, ζέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ 

ηερλνθξάηε θαη νξακαηηζηή ηεο Διιεληθήο Ξηελνηξνθίαο θχξην Βιαράθε 

Ησάλλε φπσο θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο, ζηειέρε ηεο εηαηξίαο Αβγά Βιαράθε, θ 

Φηιηππαθφπνπιν, θ.Γεκεηξφ, θ.Ενξκπά θαη θ.Καγγαλά γηα ηε βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Ρζάγθα Θσλζηαληίλν, ηνλ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή 

Δ.Θ.Ξ.Α θ. Γεκάθν Γεψξγην, ηνλ θίιν Γεσπφλν-Εσνηέρλε  Γ.Ξ.Α  θ. Ονδάθε 

Ληθφιαν, ηνλ θίιν Γεσπφλν-Εσνηέρλε  Γ.Ξ.Α  θ. Θνπηξνπκπνχζε 

Ξαλαγηψηε θαη ηνπο ζπγγελείο κνπ Ράζν, Καξία, Άλλα-Καξία θαη Ησάλλα 

Ξνπιάθε. 

      Δπραξηζηψ απφ ηα βάζε ηεο θαξδίαο κνπ, ηνπο γνλείο κνπ Γηνλχζην θαη 

Δπζπκία γηαηί πάληα είλαη δίπια κνπ.  
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Δηζαγσγή 

Ζ Ξηελνηξνθία ζηελ Διιάδα είλαη ν δπλακηθφηεξνο θιάδνο ηεο 

Εσηθήο Ξαξαγσγήο κε βαζκφ απηάξθεηαο ζε αβγφ θαη ζε θξέαο άλσ 

ηνπ 90 ηνηο εθαηφ. Ρα εθηξεθφκελα είδε πηελψλ είλαη νη φξληζεο, 

ηλδηάλνη (γαινπνχιεο), πάπηεο, ρήλεο, κειεαγξίδεο (θξαγθφθνηεο), 

νξηχθηα, πεξηζηέξηα, θαζηαλνί, πέξδηθεο θαη ζηξνπζνθάκεινη. 

Υζηφζν, εθ ησλ παξαπάλσ εθηξεθφκελσλ πηελψλ κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή αμία έρνπλ νη φξληζεο θαη επνκέλσο ν φξνο 

«πηελνηξνθία» έρεη ηαπηηζηεί κε ηνλ φξν «νξληζνηξνθία». 

Ρα πηελνηξνθηθά πξντφληα αβγφ θαη θξέαο παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή 

δηαηξνθηθή θαη εκπνξηθή αμία θαη ε αξρή ηνπ λήκαηνο ηεο 

νξληζνηξνθίαο απαληάηαη πξηλ ην 2000 π.X κε ηελ εμεκέξσζε ηεο 

φξληζαο ζηελ Ηλδία. Πηνλ Διιαδηθφ ρψξν έσο ην Γεχηεξν Ξαγθφζκην 

πφιεκν ε άζθεζε ηεο Νξληζνηξνθίαο δελ δηέθεπγε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ, παξακέλνληαο ζε ρσξηθφ επίπεδν. Νη φξληζεο 

αβγνπαξαγσγήο πξνέξρνληαλ απφ ηνλ εγρψξην πιεζπζκφ. Ρν θξέαο 

πνπιεξηθψλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζθαγήο ησλ νξλίζσλ 

αβγνπαξαγσγήο. 

Πηε δεθαεηία ηνπ 1950 άξρηζε ε αλάπηπμε ηεο Νξληζνηξνθίαο κε ηελ 

ίδξπζε ησλ πξψησλ ζπζηεκαηηθψλ πηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ. Κε 

αθεηεξία ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 θαη θνξχθσζε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο 

ηνπ ΄60 θαη ηνπ ΄70 ιακβάλεη ρψξα ε κεηάβαζε ηεο Διιεληθήο 

Νξληζνηξνθίαο απφ ηε ρσξηθή ζηε ζπζηεκαηηθή κνξθή. Ζ 

ζπζηεκαηηθή θξεαηνπαξαγσγφο πηελνηξνθία εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 κφιηο ιίγα ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αβγνπαξαγσγηθήο πηελνηξνθίαο. Νη πξψηεο 

ζπζηεκαηηθέο πηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη ζηηο πεξηαζηηθέο 

πεξηνρέο ησλ Αζελψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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Ζ αλάπηπμε ηεο Νξληζνηξνθίαο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ ηεο πεδίσλ, ηεο εθηξνθήο, δηαηξνθήο, γελεηηθήο θαη 

πγηεηλήο ησλ εθηξεθφκελσλ νξλίζσλ. Ζ πξφνδνο ζηε γελεηηθή 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε δσηθνχ πιηθνχ (πβξηδίσλ αβγνπαξαγσγήο 

θαη θξεαηνπαξαγσγήο) κε πςειέο παξαγσγηθέο απνδφζεηο. 

Ππγθεθξηκέλα, ζηε αβγνπαξαγσγή, γηα παξαγσγηθή πεξίνδν 58 κε 

60 εβδνκάδσλ ε παξαγσγή ην έηνο 1960 θπκαίλνληαλ κεηαμχ 200 

αβγψλ αλά φξληζα ελψ ην 2010 θπκαίλεηαη κεηαμχ 310-320 αβγά 

αλά φξληζα. Πηελ θξεαηνπαξαγσγή γηα παξαγσγή θνηφπνπινπ 

κέζνπ βάξνπο 2 kg ν ρξφλνο  εθηξνθήο απφ 18 κε 20 εβδνκάδεο 

κεηψζεθε ζε  38 κε 40 εκέξεο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 

έσο ζήκεξα, ν αξηζκφο απηάξθεηαο ηφζν ζηελ θξεαηνπαξαγσγή φζν 

θαη ζηε αβγνπαξαγσγή μεπέξαζε ην 90 ηνηο εθαηφ.  

Ζ δνκή ηεο αγνξάο ηφζν ζηελ θξεαηνπαξαγσγή φζν θαη ζηελ 

αβγνπαξαγσγή, ζην επίπεδν ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ζηελ 

Διιάδα είλαη νιηγνπσιηαθή. Κεξίδηα αγνξάο ζην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο εκπνξίαο, πέξα απφ ηηο 

κεγάιεο πηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ νη αγξνηηθνί 

πηελνηξνθηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη κηθξέο ηδησηηθέο πηελνηξνθηθέο 

επηρεηξήζεηο. Πην πιαίζην ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο νη κηθξέο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο κεγάιεο πηελνηξνθηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

Πθνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηηο 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ηεο νξληζνηξνθίαο ζηελ 

Διιάδα. Ρν πξψην θεθάιαην επηκεξίδεηαη ζην θξέαο πνπιεξηθψλ θαη 

ζην αβγφ. Ρφζν γηα ην θξέαο φζν θαη γηα ην αβγφ, αλαιχεηαη ε 

δηεζλήο αγνξά απηψλ ησλ δχν πξντφλησλ δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ δηεζλή παξαγσγή, ζην δηεζλέο εκπφξην, ζηε δηεζλή δήηεζε 

πξντφλησλ θαη ηέινο ζηελ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε. 
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Πην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε Δπξσπατθή αγνξά θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ. Ξαξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή παξαγσγή, νη 

εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο ηφζν ζην θξέαο πνπιεξηθψλ φζν θαη ζην 

αβγφ. Δμεηάδνληαη νη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο επξσπατθήο 

πηελνηξνθίαο αλαιχνληαο ηελ εμέιημε ηεο θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζεο θαη ηνλ βαζκφ απηάξθεηαο ζηα παξαπάλσ πξντφληα 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν  1997-2007. 

Πην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Πηηο επηκέξνπο ελφηεηεο γίλεηαη παξνπζίαζε 

ηεο παξαγσγήο, ηεο κέζεο απφδνζεο πνπιεξηθψλ, ηεο δηάξζξσζεο 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ (αλά πεξηθέξεηα) 

θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζηε ρψξα καο. Θιείλνληαο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα 

ην εηήζην ηζνδχγην παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ. 

Πην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

αβγνχ. Πηηο επηκέξνπο ελφηεηεο γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν εθηξνθήο, ηεο δηάξζξσζεο ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο αβγνχ (αλά πεξηθέξεηα) θαζψο θαη ε εμέιημε 

ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αβγνχ ζηε ρψξα καο. Δπηπξνζζέησο, 

παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ην εηήζην ηζνδχγην παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο αβγνχ. 

Πην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα πξντφληα εθείλα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ δηαηξνθή ησλ πνπιεξηθψλ. Γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο ζε 

δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ξαξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή αθελφο θαη αθεηέξνπ ηηο εμαγσγέο 

θαη εηζαγσγέο δεκεηξηαθψλ θαξπψλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία γηα ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηηεξψλ ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν γηα ηελ πεληαεηία 2004-2008. 
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Πην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ηεο Ξηελνηξνθίαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ηελ επσλπκία (brand name), ηε 

δηεχζπλζε ηεο έδξαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ αξηζµφ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ην δίθηπν δηαλνκήο θαη πψιεζεο. 

Πην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, κέζσ αξηζκνδεηθηψλ 

φπνπ κε ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία ζπλνςίδεηαη κεγάινο αξηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα 

ζπγθξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο θιάδνπ 

ζπλνιηθά. 

Πην φγδνν θεθάιαην  παξνπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ πξνο εμέηαζε 

παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. πνινγίδνληαη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηδίσλ θαη απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, δείθηεο πεξηζσξίσλ θαζαξνχ 

θαη κηθηνχ θέξδνπο, ν βαζκφο ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, δείθηεο 

ρξεκαηηθήο θάιπςεο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο, δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο ζε θεθάιαηα 

θίλεζεο, δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ, έμνδα 

δηνίθεζεο πξνο πσιήζεηο, έμνδα δηάζεζεο πξνο πσιήζεηο, 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ρα ζηνηρεία 

αληινχληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 2004-2008. 

Πην έλαην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ηνπ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ. Πε γεληθέο γξακκέο, ε δήηεζε δηαθφξσλ 

πξντφλησλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ηηκέο, ηφζν ησλ ηδίσλ φζν 

θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ ηνπο. Ρν 

θξέαο, σζηφζν, απνηειεί ζηε ρψξα µαο βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ε δήηεζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή 

ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή. Δληνχηνηο, ε ηηκή ζε ζπλδπαζκφ µε 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε 
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ηεο θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θξέαηνο, 

θαζνξίδνληαο ην βαζκφ ππνθαηάζηαζήο ηνπο. Ζ εμέιημε ησλ ηηκψλ 

ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ Γεληθνχ 

Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ 

ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ, φπνπ νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ απηψλ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηηο ηηκέο ζην θξέαο θαη ζην αβγφ.  

Πην δέθαην θεθάιαην αλαιχεηαη ε δήηεζε πξντφλησλ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ. Νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο επηδξνχλ 

εμίζνπ ζεκαληηθά ζηε δήηεζε θαη δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θαζψο θαη ηελ επνρηθφηεηα, ή αθφκε θαη απφ 

ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο, πνπ επλννχλ ηελ θαηαλάισζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο θξέαηνο θαηά πεξηφδνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ην θξέαο ησλ πνπιεξηθψλ (ιεπθφ θξέαο) ζεσξείηαη πγηεηλφηεξνο 

ηξφπνο δηαηξνθήο, ζπγθξηηηθά µε άιιεο θαηεγνξίεο θξέαηνο (βφεην ή 

ρνηξηλφ - θφθθηλν θξέαο). Δπίζεο, ε παγθφζκηα ζηξνθή πξνο ηελ 

κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε θπξίσο 

ιαραληθψλ, νζπξίσλ, δεκεηξηαθψλ, γαιαθηνθνκηθψλ, θξνχησλ θαη 

πνιχ ιηγφηεξν ζηελ θαηαλάισζε θξέαηνο ζεσξείηαη αξλεηηθφο 

παξάγνληαο δήηεζεο ηφζν ηνπ ιεπθνχ φζν θαη ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο. 

Αληίζεηα, ιφγνη παξαδνζηαθνί εθηηλάζζνπλ ζηα χςε ηε δήηεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θξέαηνο ζε ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο (π.ρ. 

αηγνπξφβεην θξέαο ην Ξάζρα, ή γαινπνχια ηα Σξηζηνχγελλα). 

Πεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε θξέαηνο είλαη θαη 

νξηζκέλα ζπγθπξηαθά ή απξφβιεπηα γεγνλφηα, πνπ ζρεηίδνληαη µε 

ηελ «επαίζζεηε» θχζε ησλ εηδψλ δηαηξνθήο γεληθφηεξα. Γεγνλφηα 

φπσο ε αζζέλεηα ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο ησλ βννεηδψλ, 

ην πξφβιεκα ησλ δηνμηλψλ θαη ε λφζνο ησλ πνπιεξηθψλ, επεξεάδνπλ 

ηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ, µε απνηέιεζκα ηε κεηαζηξνθή ηεο 

δήηεζεο απφ έλα είδνο θξέαηνο ζε άιιν. Υζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο 

γεγνλφηα επεξεάδνπλ ζπλήζσο πξφζθαηξα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεξηδίνπ 
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επαλαθηάηαη ζηαδηαθά. Ζ αλάιπζε επηκεξίδεηαη ζε δχν ελφηεηεο. 

Πηελ πξψηε ελφηεηα απνηππψλεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε 

θαηαλάισζεο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα εμεηαδφκελα 

πξντφληα. Ρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηηο έξεπλεο 

νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ: 1974, 1981/1982, 

1987/1988, 1993/1994, 1998/1999, 2004/2005 θαη 2008. Νη 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο κεληαίεο αγνξέο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα 

θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αζηηθφηεηα 

(δηάθξηζε ζε αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο). Πηε 

δεχηεξε ελφηεηα αλαιχνληαη θαηά ηάμεηο κεληαίαο ζπλνιηθήο αμίαο 

αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ νη κέζεο κεληαίεο δαπάλεο γηα αγνξά 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ γηα ην έηνο 2008. 

Ρέινο, ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηελεξγείηαη κηα 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε.  
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Θεθάιαην 1ν  

Γηεζλήο αγνξά θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαη αβγνύ.  

1.1   Γηεζλήο παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθώλ. 

Ν F.A.O (Food Agriculture Organization) πξνβιέπεη φηη ε παγθφζκηα 

παξαγσγή θξέαηνο (Πρήκα 1.1) ζα απμεζεί απφ 233 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ην έηνο 2000 ζε 300 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην έηνο 2020. 

Απηέο νη πξνβιέςεηο πεξηγξάθνπλ κηα καδηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο 

δσηθψλ πξσηετλψλ, αλαγθαίεο γηα ηελ θάιπςε  ησλ εκεξήζησλ 

αλαγθψλ ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. 

Υζηφζν, κεγάιν κέξνο ηεο αλάπηπμεο έρεη ήδε ιάβεη ρψξα ζε έλα 

ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο νξηζκέλεο απφ 

ηηο πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε Θίλα, ε 

Βξαδηιία θαη ε Ηλδία.   

 

 

ρήκα 1.1 : Ιζηνξηθή θαη πξνβιεπόκελε παγθόζκηα παξαγσγή  

θξέαηνο ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο  

(Ξεγή: FAO World Agriculture, 2002). 
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Ρν Πρήκα 1.2 παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ πξνβιεπφκελε  

παγθφζκηα παξαγσγή θξέαηνο, εμαηξψληαο ηελ παξαγσγή θξέαηνο 

ζηε ρψξα ηεο Θίλαο.   

 

ρήκα 1.2 : Ιζηνξηθή θαη πξνβιεπόκελε παγθόζκηα παξαγσγή    

θξέαηνο, εθηόο από ηε ρώξα ηεο Κίλαο (Ξεγή: Brown, L.R., 

1995). 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία θξέαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο νξληζνηξνθίαο. Ρν κεξίδην ηνπ θιάδνπ ηεο 

νξληζνηξνθίαο ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θξέαηνο, ζην 

πέξαο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ(’90, ’00, ’10) , παξνπζηάδεη 

αμηνζεκείσηε αχμεζε.  

Ρν Πρήκα 1.3 παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ πξνβιεπφκελε  

παγθφζκηα παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ (Delgado et al., 1999 ). 
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 ρήκα 1.3 : Ιζηνξηθή θαη πξνβιεπόκελε παγθόζκηα   

 παξαγσγή  θξέαηνο πνπιεξηθώλ (Ξεγή : Delgado et al., 1999 ). 

 

Πηνλ Ξίλαθα 1.1 θαη Γηάγξακκα 1.1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο 

παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο  παξαγσγηθέο 

ρψξεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2008. Θαηά ζεηξά παγθφζκηαο 

παξαγσγήο  ζηελ πξψηε ζέζε θαηαλέκεηαη ε ΖΞΑ θαη αθνινπζνχλ  ε 

Θίλα, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ), ε Βξαδηιία, ην Κεμηθφ  ελψ έπνληαη 

ρψξεο φπσο ε Οσζηθή Νκνζπνλδία, ε Ηαπσλία θαη ν Θαλαδάο. Θαηά 

ηελ πεξίνδν 2000-2008 ε παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ απμήζεθε 

ζηηο ΖΞΑ θαηά 23 ηνηο εθαηφ, ζηελ Θίλα θαηά 22 ηνηο εθαηφ, ζηε 

Βξαδηιία θαηά 70 ηνηο εθαηφ, ζην Κεμηθφ θαηά 39 ηνηο εθαηφ θαη ζηε 

Οσζηθή Νκνζπνλδία θαηά 171 ηνηο εθαηφ. Ζ παξαγσγή θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ θπκάλζεθε ζε ζηαζεξά επίπεδα  

(FAO FAOSTAΡ). 
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Πίλαθαο 1.1 : Μεγαιύηεξεο παξαγσγηθέο ρώξεο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ (πνζφηεηεο ζε ρηιηάδεο ηφλνπο,  Ξεγή:  FAO FAOSTAT, 

* FAO εθηίκεζε). 

 

Κράτθ 
Ζτοσ 

2000 

Ζτοσ 

2001 

Ζτοσ 

2002 

Ζτοσ 

2003 

Ζτοσ 

2004 

Ζτοσ 

2005 

Ζτοσ 

2006 

Ζτοσ 

2007 

Ζτοσ 

2008* 

ΘΡΑ 13.947 14.271 14.470 14.699 15.455,3 16.046,3 16.222,3 16.280 16.280 

ΚΛΝΑ 9.057,9 8.842 9.165 9.437,4 9.476,2 9.955,3 10.158,2 10.591 11.108 

ΘΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΛΛΕΛΟ 

(Μέλοσ Ε.Ε) 

1.222 1.267 1.260 1.300 1.295 1.315 1.319,7 1.308 1.292 

ΛΣΡΑΝΛΑ 

(Μέλοσ  Ε.Ε) 
983,5 1.011 1.189 1.183,1 1.067 1.060,5 1.043,3 1.091 1.042 

ΓΑΛΛΛΑ 

(Μέλοσ Ε.Ε) 
1.273 1.284 1.198 1.180 1.155 1.165 884,3 968,9 1.015 

ΒΑΗΛΛΛΑ 5.988,3 6.218 7.057 7.768 8.676,3 7.895,5 8.182,3 9.017 10.243 

ΜΕΞΛΚΟ 1.819,4 1.923 2.071 2.111,6 2.275,5 2.431,9 2.459 2.537 2.575 

ΩΣΛΚΘ 

ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ 
702,1 730 736 745,4 1.138,2 1.326,6 1.563,9 1.856 1.987 

ΛΑΡΩΝΛΑ 1.192 1.214 1.227 1.237,7 1.239,7 1.271,1 1.365,3 1.365 1.365 

ΚΑΝΑΔΑΣ 900 949 953,4 954,5 968,1 998 998,5 1.000 1.000 
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Γηάγξακκα 1.1 : Μεγαιύηεξεο παξαγσγηθέο ρώξεο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο,  Ξεγή:  FAO ,* FAO εθηίκεζε). 

 

Ρν Πρήκα 1.4 παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ γηα ην έηνο 2008. Πηηο πέληε 

κεγαιχηεξεο  παξαγσγηθέο ρψξεο [ηηο ΖΞΑ (21%), ηελ Θίλα (18%), 

ηελ Δ.Δ (12%),ηε Βξαδηιία (11%) θαη ην Κεμηθφ(3%)] αληηζηνηρνχλ 

ηα δχν ηξίηα ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ (FAO 

Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 
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ρήκα 1.4 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2008  (Ξεγή: FAO Food 

Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

 

1.2   Γηεζλήο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθώλ. 

Νη Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ κε ηε Βξαδηιία ζε ειάρηζηε «απφζηαζε». Νη δχν 

ρψξεο καδί ειέγρνπλ ην 71% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Ζ Δ.Δ, ε 

Ρατιάλδε θαη ε Θίλα αθνινπζνχλ, βξηζθφκελεο ζηηο κεγαιχηεξεο 

ρψξεο εμαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ  (Ξίλαθαο 1.2, Πρήκα 1.5) 

(FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

 

 

 

ΘΡΑ
21%

ΚΛΝΑ
18%

Ε.Ε
12%

ΒΑΗΛΛΛΑ
11%

ΜΕΞΛΚΟ
3%

Υπόλοιπο
35%

Ροςοςτιαία κατανομι τθσ παγκόςμιασ 
παραγωγισ κρζατοσ πουλερικϊν (2008)
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Χώρεσ εξαγωγήσ 

κρέατοσ πουλερικών 

2003 

(ςε τόνουσ) 

2004 

(ςε τόνουσ) 

2005 

(ςε τόνουσ) 

2006 

(ςε τόνουσ) 

2007 

(ςε τόνουσ) 

ΘΡΑ 2.448.716 2.343.294 2.480.126 2.577.380 3.026.939 

Βραηιλία 1.922.042 2.424.520 2.761.966 2.585.713 3.007.075 

Ολλανδία 

(Μέλη Ε.Ε) 

584.787 515.473 624.280 691.286 695.781 

Γαλλία 

(Μέλη Ε.Ε) 

362.757 343.872 355.783 284.768 326.154 

Βζλγιο 

(Μέλη Ε.Ε) 

296.522 337.864 313.233 349.659 310.800 

Κίνα, Χονγκ Κονγκ 492.196 128.705 167.844 257.285 329.293 

Ταϊλάνδθ 319.000 411.000 447.000 502.000 520.000 

Πίλαθαο 1.2 : Μεγαιύηεξεο ρώξεο εμαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ (πνζφηεηα ζε ηφλνπο, Ξεγή: FAO Food Outlook, 

Ηνχιηνο 2009). 

 

 

ρήκα 1.5 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ κεγαιύηεξσλ ρσξώλ 

εμαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2008 (Ξεγή: FAO 

Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

ΘΡΑ
36%

ΒΑΗΛΛΛΑ
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ΚΛΝΑ
4%

ΤΑΛΛΑΝΔΘ
5%

Υπόλοιπο
12%

Μεγαλφτερεσ χϊρεσ εξαγωγισ
κρζατοσ πουλερικϊν (2008)
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Ζ Οσζηθή νκνζπνλδία, ε Θίλα, ε Ηαπσλία, ε Δ.Δ θαη ην Κεμηθφ είλαη νη 

κεγαιχηεξεο ρψξεο εηζαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ (Ξίλαθαο 1.3, 

Πρήκα 1.6). 

 

 

Χώρες εισαγωγής 

κρέατος 

ποσλερικών 

2003 

(ςε τόνουσ) 

2004 

(ςε τόνουσ) 

2005 

(ςε τόνουσ) 

2006 

(ςε τόνουσ) 

2007 

(ςε τόνουσ) 

Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία 
1.073.724 999.375 1.203.984 1.178.246 1.203.650 

Ηπεηξσηηθή Κίλα 597.955 229.892 445.362 666.589 

 

875.586 

 

Κίλα, Υνλγθ 

Κνλγθ 
674.947 501.922 445.362 493.646 537.860 

Ιαπσλία 466.115 353.791 419.119 370.672 351.779 

Μεμηθό 370.181 459.000 549.607 607.000 584.000 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 
292.936 342.275 352.550 327.192 338.838 

Πίλαθαο 1.3 : Μεγαιύηεξεο ρώξεο εηζαγσγήο θξέαηνο  

πνπιεξηθώλ (πνζφηεηα ζε ηφλνπο, Ξεγή : FAO Food Outlook, 

Ηνχιηνο 2009). 
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ρήκα 1.6 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ κεγαιύηεξσλ ρσξώλ 

εηζαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2008  (Ξεγή: FAO 

Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

 

Ζ παξνπζία ηεο Θίλαο ζηηο θνξπθαίεο ρψξεο ηφζν ησλ εηζαγσγψλ 

φζν θαη ησλ εμαγσγψλ, ππνδειψλεη ηελ επαλεπεμεξγαζία ηνπ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε ρψξα απηή (Ξίλαθαο 1.2 θαη Ξίλαθαο 1.3).  

 

1.3  Γηεζλήο θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθώλ. 

Ρν 2008 , ε παγθφζκηα θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ απμήζεθε 

θαηά 4 ηνηο εθαηφ. Ζ πςειφηεξε εηήζηα κεηαβνιή ην 2007-2008 

ζεκεηψζεθε ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία αγγίδνληαο ην 8 ηνηο εθαηφ. Γηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Θίλα θαη ην Κεμηθφ ε εηήζηα κεηαβνιή 

αληηζηνηρεί ζην 6 ηηο εθαηφ (Ξίλαθαο 1.4) (Horne & Bondt, 2006,  

FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 2009).      

 

ωςικι 
Ομοςπονδία
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2004 

(ζε 

ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2005 

(ζε 

ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2006 

(ζε 

ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2007 

(ζε 

ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2008 

(ζε 

ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

Δηήζηα (%) 

Μεηαβνιή  

Δηώλ 

2007-2008 

Παγθνζκίσο 80.016 83.733 85.916 90.046 93.474 4 

Κίλα 13.444 14.642 15.262 16.896 17.923 6 

ΗΠΑ 15.741 16.064 16.253 16.130 16.218 1 

Δ.Δ 10.355 10.658 10.340 11.198 11.451 2 

Βξαδηιία 6.198 5.796 5.938 6.333 6.601 4 

Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία 
2.313 2.723 2.913 3.165 3.434 8 

Τπόινηπν 31.965 33.850 35.211 36.323 37.848 4 

 

Πίλαθαο 1.4 : Παγθόζκηα θαηαλνκή θαηαλάισζεο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ (πνζφηεηα ζε ρηιηάδεο ηφλνπο, FAO Food Outlook, 

Ηνχιηνο 2009)         

 

Πηνλ Ξίλαθα 1.5  παξνπζηάδεηαη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ παγθνζκίσο, ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο θαζψο θαη ζε επηιεγκέλεο ρψξεο (FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 

2009). 
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Πίλαθαο 1.5 : Καηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

(θηιά/ έηνο , Ξεγή: FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

(θηιά/έηνο) 

2008 

(θηιά/έηνο) 

Δηήζηα (%) 

Μεηαβνιή  εηώλ  

2007-2008 

Παγθνζκίσο 13.6 14 3 

Καηάξ 92.4 99.2 7 

Ηλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα 
89.1 93.3 5 

Αλαπηπγκέλεο ρώξεο 27.7 28.4 2 

Αλαπηπζόκελεο 

ρώξεο 
10.1 10.1 3 

Ιζξαήι 71.4 71.6 0 

Κίλα, Υνλγθ Κνλγθ 53.9 54.8 2 

ΗΠΑ 52.7 52.5 0 

Δ.Δ-27 23.1 23.6 2 
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1.4  Γηεζλήο αγνξά αβγώλ. 

Ν FAO (Food Agriculture Organization) πξνβιέπεη φηη ε παγθφζκηα 

παξαγσγή αβγψλ ζα απμεζεί θαηά 30 ηνηο εθαηφ έσο ηα ηέιε ηνπ 

έηνπο 2020 (Πρήκα 1.7). 

 

ρήκα 1.7 :  Ιζηνξηθή θαη ε πξνβιεπόκελε παγθόζκηα 

παξαγσγή αβγώλ (Ξεγή: FAO World Agriculture, 2002). 

Ρν 2007, ε παγθφζκηα παξαγσγή αβγψλ, έθζαζε ηνπο 59 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Ζ Αζία είλαη ε κεγαιχηεξε πεξηνρή παξαγσγήο 

αβγνχ. Θαηέρεη ην 58 ηνηο εθαηφ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Ρν έηνο 

2007 ζηελ Θίλα παξήρζεζαλ 34 εθαηνκκχξηα ηφλνη αβγνχ. Ζ Θίλα 

θαηέρεη ην 37 ηνηο εθαηφ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο αβγνχ. Πηελ 

Δ.Δ θαη ζηηο ΖΞΑ, ην ίδην έηνο, παξήρζεζαλ 6,4 θαη 5,3 εθαηνκκχξηα 

ηφλνη αβγνχ αληηζηνίρσο (Ξίλαθαο 1.6 θαη Γηάγξακκα 1.2). 

Πηνλ Ξίλαθα 1.6 θαη Γηάγξακκα 1.2 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο 

παξαγσγήο αβγνχ απφ ηηο κεγαιχηεξεο  παξαγσγηθέο ρψξεο θαηά ηα 

έηε 1987, 1997 θαη 2007. Θαηά ζεηξά παγθφζκηαο παξαγσγήο  ζηελ 

πξψηε ζέζε θαηαλέκεηαη ε Θίλα θαη αθνινπζνχλ ε Δπξσπατθή 
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Έλσζε (Δ.Δ), ε ΖΞΑ, ε Ηλδία, ε Ηαπσλία, ε  Οσζηθή Νκνζπνλδία ελψ 

έπνληαη ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία θαη ε Ηλδνλεζία  . Κεηαμχ ησλ εηψλ 

1987 θαη 2007  ε παξαγσγή αβγνχ : ζηελ Θίλα απμήζεθε θαηά 17,5 

ηνηο εθαηφ, ζηελ Ηλδία θαηά 10,3 ηνηο εθαηφ, ζηελ Ηλδνλεζία θαηά 6 

ηνηο εθαηφ θαη ζηηο ΖΞΑ θαηά 2,5 ηνηο εθαηφ. Πηελ  Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ.Δ) ε παξαγσγή αβγνχ θπκάλζεθε ζε ζηαζεξά επίπεδα. 

Κεηαμχ ησλ εηψλ 1997 θαη 2007  ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία  ε 

παξαγσγή αβγνχ απμήζεθε θαηά  1,6 ηνηο εθαηφ. Πχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο αγνξάο ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία ε παξαγσγή αβγνχ 

παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία ην έηνο 2010 (International Egg 

Commission 2007, FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

 

 

 

Γηάγξακκα 1.2 : Μεγαιύηεξεο παξαγσγηθέο ρώξεο αβγνύ γηα 

ηα έηε 1987, 1997 θαη 2007 (πνζφηεηεο ζε ηφλνπο,  Ξεγή:  FAO 

Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 
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Πίλαθαο 1.6 : Μεγαιύηεξεο παξαγσγηθέο ρώξεο αβγνύ γηα ηα 

έηε 1987, 1997 θαη 2007 (πνζφηεηεο ζε ηφλνπο,  πεγή:  FAO Food 

Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

 

Πην Πρήκα 1.8 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο αβγνχ γηα ην έηνο 2008. Πηηο πέληε κεγαιχηεξεο  

παξαγσγηθέο ρψξεο [ηελ Θίλα (37%), ηηο ΖΞΑ (9%),  ηελ Ηλδία 

(12%), ηε Ηαπσλία (11%) θαη ην Κεμηθφ(3%) (FAO Food Outlook, 

Ηνχιηνο 2009). 

 

 

1987 

(ζε ηφλνπο) 

1997 

(ζε ηφλνπο) 

2007 

(ζε ηφλνπο) 

Μέζε 

κεηαβνιή  

  (%) 

1987-1997 

Μέζε 

κεηαβνιή 

(%) 

1997-2007 

Κίνα 4.901.880 16.482.270 25.846.300 12.9 4.6 

E.E 6.446.938 6.362.736 6.537.311 - 0.1 0.3 

HΡΑ 4.109.300 4.600.000 5.308.000 1.1 1.4 

Λνδία 979.000 1.578.000 2.671.000 4.9 5.4 

Λαπωνία 2.375.845 2.573.211 2.525.000 0.8 - 0.2 

Μεξικό 975.029 1.328.935 2.300.000 3.1 5.6 

ωςικι 

Ομοςπονδία  
1.791.560 2.093.100 

 
1.6 

Βραηιλία 1.235.147 1.466.477 1.690.000 1.7 1,4 

Λνδονθςία 329.700 606.810 1.095.230 6.3 6.1 

Σφνολο 32.602.652 46.555.548 62.571.804 3.6 3.0 
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ρήκα 1.8 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο 

αβγνύ γηα ην έηνο 2008 (Ξεγή: FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 2009) 

 

Πηνλ Ξίλαθα 1.7  παξνπζηάδεηαη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε αβγνχ 

ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαζψο θαη ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο, γηα ην έηνο 2008 (The International Egg 

Commission). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίνα
37%

ΘΡΑ
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Λνδία
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Λαπωνία
4%

Μεξικό
4%

Υπόλοιπο
41%

Ροςοςτιαία κατανομι τθσ παγκόςμιασ 
παραγωγισ αβγοφ (2008)
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Πίλαθαο 1.7 : Καηά θεθαιή θαηαλάισζε αβγνύ γηα ην έηνο 

2008 (κνλάδα / έηνο , Ξεγή: The International Egg Commission). 

 

 

 

 

 

 

Κξάηε 

Καηά θεθαιή 

θαηαλάισζε αβγνύ  

(κνλάδα / έηνο 2008) 

 

Κίλα 286 

Μεμηθό 345 

Ιαπσλία 155 

ΗΠΑ 172 

Αξγεληηλή 187 

Βξαδηιία 120 

Ιλδία 47 

Καλαδάο 132 

Γαιιία 169 

Ιζπαλία 211 

Γεξκαλία 200 

Ιηαιία 150 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 143 
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1.5  Γηεζλήο αγνξά δσνηξνθώλ. 

 Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα ππνδειψλεη 

φηη ζα ππάξμεη κηα επαθφινπζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα δσνηξνθέο, 

φρη κφλν ησλ ζηηεξψλ αιιά θαη άιισλ δσνηξνθψλ θπξίσο 

πξσηετλνχρσλ (π.ρ. Πφγηα) (Verstegen et al., 2001).  Πην Πρήκα 1.9  

θαηαγξάθεηαη ζρεκαηηθά ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο 

δήηεζεο γηα δσνηξνθέο κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο κεηαηξνπήο 

ησλ δσνηξνθψλ θαη ησλ ζθαγίσλ απνδφζεσλ. Πην Πρήκα 1.10 

θαηαγξάθεηαη ζρεκαηηθά ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο 

δήηεζεο γηα δσνηξνθέο κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο κεηαηξνπήο 

ησλ δσνηξνθψλ θαη ησλ ζθαγίσλ απνδφζεσλ, κε εμαίξεζε ηελ 

δήηεζε δσνηξνθψλ γηα ηε δηαηξνθή ρνίξσλ ζηε ρψξα ηεο Θίλαο 

(FAO World Agriculture, 2002). 

 

 

ρήκα 1.9  Η πξνβιεπόκελε αύμεζε ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο 

γηα δσνηξνθέο έσο ην έηνο 2020 (Ξεγή: FAO World Agriculture, 

2002). 
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ρήκα 1.10 Η πξνβιεπόκελε αύμεζε ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο 

γηα δσνηξνθέο κε εμαίξεζε ηελ δήηεζε δσνηξνθώλ γηα ηε 

δηαηξνθή ρνίξσλ ζηε ρώξα ηεο Κίλαο (Ξεγή: FAO World 

Agriculture, 2002). 
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Θεθάιαην 2ν  

Δπξσπατθή αγνξά θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαη αβγνύ. 

2.1  Δπξσπατθή παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθώλ. 

Πε παγθφζκην επίπεδν, ε Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε 

ζέζε παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ κεηά ηηο ρψξεο ΖΞΑ θαη Θίλα. 

Πηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ ην 2008 

αληηζηνηρεί ζε 11.491 ρηιηάδεο ηφλνπο. 

Πηνλ Ξίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ πεξίνδν 2004-

2008. Θαηά ηελ πεληαεηία 2004-2008 ε παξαγσγή θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ απμήζεθε θαηά 7 ηνηο εθαηφ. Ζ παξαγσγή θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζηελ Δ.Δ θπκάλζεθε νπζηαζηηθά ζε ζηαζεξά επίπεδα. 

 

 

Πίλαθαο 2.1: πλνιηθή παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθώλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηελ πεξίνδν 2004-2008 (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο, 

πεγή: FAO FAOSTAT, * FAO εθηίκεζε). 

 

2004 

(ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2005 

(ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2006 

(ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2007 

(ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2008 

(ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

Παξαγσγή 

θξέαηνο 

θνηόπνπινπ 

ζε ρηιηάδεο 

ηόλνπο 

(E.E) 

10.735 10.966 10.648 11.167 11.497 
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Πηνλ Ξίλαθα 2.2  παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζε ρψξεο ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2003-

2010. 

 

 

Πίλαθαο 2.2 : Μεγαιύηεξεο παξαγσγηθέο ρώξεο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ ζηελ Δπξώπε (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο, πεγή: FAO 

FAOSTAT, * FAO εθηίκεζε). 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

2010* 

 

Απζηξία 88 89 89 85 95 85 90 

Λεπθνξσζία 87 101 115 145 165 193 200 

Βέιγην 400 424 468 450 448 450 450 

Βνπιγαξία 60 71 80 87 98 98 100 

Γαλία 188 187 183 166 172 176 180 

Γαιιία 1.132 1.106 920 819 920 932 940 

Γεξκαλία 545 609 605 608 657 746 750 

Οπγγαξία 267 253 246 211 195 195 180 

Ιηαιία 682 703 695 628 733 790 790 

Οπθξαλία 324 375 496 589 689 794 850 

Βνπιγαξία 60 71 80 87 98 98 100 

Οιιαλδία 535 615 628 621 694 693 690 

Πνισλία 637 704 796 824 882 882 900 

Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία 
1.030 1.152 1.345 1.580 1.858 2.000 2.500 

Ιζπαλία 1.185 1.085 1.084 1.064 1.131 1.155 1.070 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 

 

1.294 1.294 1.333 1.288 1.270 1.259 1.265 
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είρε επηηπρίεο θαη απνγνεηεχζεηο ζηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν. Απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ , θαηά ηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίνδν 2003-2010, ε Ξνισλία παξνπζίαζε ηελ πην γξήγνξε αχμεζε 

ζηε παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Απφ 637.000 ηφλνπο ην έηνο 

2003 ζε 900.000  ηφλνπο ην έηνο 2008. Ζ  παξαγσγή ηεο απμήζεθε 

θαηά 41 ηνηο εθαηφ. 

Υο επί ην πιείζηνλ, ε παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε Γπηηθή 

πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο, έδεημε κηθξή αχμεζε.  Κηα απφηνκε 

πεξηθνπή ηνπ 17,7 ηνηο εθαηφ ζηε παξαγσγή ηεο Γαιιία (απφ 1.132 

ηφλνπο ην έηνο 2003 ζε 932.000 ηφλνπο ην έηνο 2008), έρεη 

αληηκεησπηζηεί απφ ην 37 ηνηο εθαηφ αχμεζε ηεο Γεξκαληθήο 

παξαγσγήο(απφ 545.000 ηφλνπο ην έηνο 2003 ζε 746.000 ηφλνπο ην 

έηνο 2008). Όζνλ αθνξά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηζπαλία ε 

παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ζηηο δχν ρψξεο θαίλεηαη φηη 

παξέκεηλε ζηαζεξή, ζε πςειά σζηφζν επίπεδα.  

Πηελ αλαηνιηθή πεξηνρή, ε ρψξα πνπ θαηαγξαθή ηελ πην δξακαηηθή 

πεξηθνπή είλαη ε Νπγγαξία. Ζ παξαγσγή ηεο έρεη ζπξξηθλσζεί ζε 

ιηγφηεξν απφ 200.000 ηφλνπο, ην έηνο 2008. 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ Ξίλαθαο 

2.2 πξνθχπηεη ε ζεκαζία ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο ζηελ Δπξσπατθή 

ζθελή. Γηα ην ηξέρνλ έηνο (2010), νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγσγήο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία απφ 2 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο (2008) βξίζθεηαη ζηνπο 2,7 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Κε 

επηπιένλ 700.000 ηφλνη παξαγσγήο είλαη ζαθέο ην ηειηθφ αληίθηππν 

ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ελδερνκέλσο παγθφζκηα παξαγσγή θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ. Ζ Οσζηθή Νκνζπνλδία ζα επηδηψμεη ηελ επίηεπμε 

βαζκνχ απηάξθεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 85 ηνηο εθαηφ ηεο ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο θξέαηνο  κέρξη ην 2020 (FAO). 
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2.2 Δπξσπατθέο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθώλ  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ην έηνο 2007, εμήγαγε 2.285 ρηιηάδεο ηφλνπο 

(FAO). Πηνλ Ξίλαθα 2.3 παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο ρψξεο 

εμαγσγήο ηεο Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2007. 

Γηα ην έηνο 2007, ε Νιιαλδία είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ, κε 695 ρηιηάδεο ηφλνπο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

Πηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαιιία κε 360 ρηιηάδεο ηφλνπο. 

Αθνινπζνχλ, ην Βέιγην κε 310 ρηιηάδεο ηφλνπο, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην κε 227 ρηιηάδεο ηφλνπο θαη ε Γεξκαλία κε 211 ρηιηάδεο 

ηφλνπο.  

Ζ Γαιιία θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζηηο εμαγσγέο ηεο 

παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία ηεο ηάμεσο ηνπ 21,5 ηνηο εθαηφ. Πηνλ 

αληίπνδα ε Γεξκαλία, ηελ ίδηα πεξίνδν, παξνπζηάδεη αχμνπζα πνξεία 

ηεο ηάμεσο ηνπ 117 ηνηο εθαηφ, θαιχπηνληαο ην θελφ εμαγσγψλ ηεο 

Γαιιίαο. Ρν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

παξνπζηάδεη αχμνπζα πνξεία εμαγσγψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 108 ηνηο 

εθαηφ. 
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Πίλαθαο 2.3 : Μεγαιύηεξεο ρώξεο εμαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ (πνζφηεηα ζε ηφλνπο, Ξεγή: FAO Food Outlook, 

Ηνχιηνο 2009). 

Πίλαθαο 2.4 : Μεγαιύηεξεο ρώξεο εηζαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ (πνζφηεηα ζε ηφλνπο, Ξεγή: FAO Food Outlook, 

Ηνχιηνο 2009) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Δμαγσγέο Τόνοι 

Βέιγην 268 268 306 295 337 313 349 310 

Γαλία 107 108 115 113 121 102 90 86 

Γαιιία 415 370 373 362 343 355 284 326 

Γεξκαλία 97 98 144 187 163 166 176 211 

Οιιαλδία 584 586 619 584 515 624 691 695 

Πνισλία 30 42 10 37 63 101 119 140 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 
109 129 153 184 189 181 167 227 

ύλνιν 

παξαπάλσ 

ρσξώλ 

1.612 1.603 1.723 1.767 1.735 1.845 1.879 1.997 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Δηζαγσγέο Τόνοι 

Γαιιία 124 135 132 147 158 180 182 213 

Γεξκαλία 195 232 243 230 226 221 198 241 

Οιιαλδία 111 127 151 215 223 271 256 232 

Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία 
580 1.219 1.205 1.073 999 1.204 1.178 1.203 

ύλνιν 

παξαπάλσ 

ρσξώλ 

1.011 1.715 1.733 1.666 1.607 1.876 1.815 1.891 
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Ζ Οσζηθή νκνζπνλδία, ε Γεξκαλία, ε Νιιαλδία θαη ε Γαιιία είλαη νη 

κεγαιχηεξεο ρψξεο εηζαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε Γεξαηά 

Ήπεηξν (Ξίλαθαο 2.4).  

Ζ Οσζηθή νκνζπνλδία θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 2000-2007 

παξνπζηάδεη αχμνπζα πνξεία εηζαγσγψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 108 ηνηο 

εθαηφ. Πην ίδην πιαίζην, ε Γεξκαλία, ε Νιιαλδία θαη ε Γαιιία 

παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία ηεο ηάμεσο ηνπ 23,6, 119 θαη 71,8  

ηνηο εθαηφ αληηζηνίρσο.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 κειψλ είλαη ζεκαληηθή έκπνξνο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ κε εηήζηεο εμαγσγέο χςνπο 2,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 

έηνο 2007 θαη εηζαγσγέο άλσ ησλ 1,6 εθαηνκκχξηα ηφλσλ ην έηνο 

2007 (FAO Food Outlook, Ηνχιηνο 2009). 

2.3 Δπξσπατθή θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθώλ  

Ν FAO δεκνζίεπζε ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 2000-2007 

απνθαιχπηνληαο φηη ε θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξή ζηα 21 kg αλά 

άηνκν αλά έηνο. Ρν αληίζηνηρν πνζφ γηα ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο 

παξνπζηάδεη κηα δξακαηηθή αχμεζε. Ρν έηνο 2007, ην ζπλνιηθφ πνζφ 

θαηαλάισζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε Γεξαηά Ήπεηξν αληηζηνηρεί 

ζηα 20,3 Kg αλά άηνκν αλά έηνο, πνιχ  θνληά ζε απηφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γηα ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βφξεηα, λφηηα θαη δπηηθή Δπξψπε, ε 

κέζε θαηαλάισζε αλά άηνκν δελ  παξνπζίαζε αηζζεηή κεηαβνιή 

κεηαμχ 2000 θαη 2007. Αληίζεηα, ν κέζνο φξνο ηεο θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζεο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε. Πηνλ 

Ξίλαθα 2.5  παξνπζηάδεηαη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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Πίλαθαο 2.5 : Καηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο (Ξεγή: FAO FAOSTAT).        

 

 

 

 
2000 

(πιεζπζκφο) 

2010 

(πιεζπζκφο) 

2000 

 (θηιά/ έηνο) 

2007 

 (θηιά/έηνο) 

Αυςτρία 8.0 8.5 17,1 17,5 

Λευκορωςία 10.1 9.6 9,1 17,8 

Βζλγιο 10.2 10.9 19,7 25,1 

Βουλγαρία 8.0 7.3 16,9 20,0 

Δανία 5.3 5.5 17,4 18,3 

Γαλλία 59.1 63.9 26,5 21,1 

Γερμανία 82.1 81.4 13,1 15,6 

Ουγγαρία 10.2 9.9 34,1 27,6 

Λταλία 57.1 60.6 18,9 15,9 

Ολλανδία 15.9 16.9 12,6 14,9 

ωςικι 

Ομοςπονδία 
146.7 138 9,8 22,3 

Ουκρανία 48.9 44.2 4,4 17,4 

Λικουανία 3.5 3.1 9,8 25 

Κροατία 4.5 4.4 6,9 12,8 

Λςπανία 40.3 47.2 25,3 27,6 

Θνωμζνο 

Βαςίλειο 
59.1 63.8 28,5 29,1 

Ελλάδα 10.9 11.3 13,4 13,8 
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Πηελ Νπθξαλία θαηά ηελ πάξνδν ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 2000-

2007 παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζηελ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαηά 13 θηιά/έηνο. Πε πνζνζηηαία βάζε, ε αχμεζε απηή 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  ηεο ηάμεσο ηνπ 295 ηνηο εθαηφ. Ρελ  ίδηα 

πεξίνδν, ζηελ Ιηζνπαλία θαη ζηελ Θξναηία ε αχμεζε ζηελ θαηά 

θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ ηζνχηαη κε 15,2 θηιά/έηνο 

θαη 5,8 θηιά/έηνο αληηζηνίρσο(ζε πνζνζηηαία βάζε, θαηαγξάθεηαη 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 84 ηνηο εθαηφ ζηελ Ιηζνπαλία θαη αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 85,5 ηνηο εθαηφ ζηελ Θξναηία.) 

Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο, νη ελδείμεηο, δείρλνπλ φηη ε κέζε 

θαηαλάισζε έρεη απμεζεί ζηελ Δ.Δ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, αιιά θαηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε 2008 έσο 2010, έρνπλ 

ζεκεησζεί ειάρηζηεο αιιαγέο. 

2.4 Δπξσπατθή αγνξά αβγνύ 

Ρν αβγφ παξνπζηάδεη κηα ζπλερψο απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Ρν γεγνλφο απηφ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ πςειή 

ζξεπηηθή ηνπ αμία θαη ηε ρακειή ηνπ ηηκή. Ρφζν νη πηελνηξνθηθέο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, δε ησλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, βξίζθεηαη ζην θαηψθιη λέσλ πξνθιήζεσλ. Ζ 

επηινγή γηα θαηαλάισζε αβγνχ είλαη πιένλ κία ζπληζηακέλε πνιιψλ 

ζπληζησζψλ. Βαζηθέο ζπληζηψζεο-θξηηήξηα είλαη ηα απζηεξφηεξα 

πξφηππα αζθάιεηαο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, ε πςειή 

πνηφηεηα απηνχ (βειηηζηνπνίεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ, 

πηψζε επηπέδνπ ρνιεζηεξφιεο) ζε ζπλάξηεζε κε ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ (animal 

welfare).   

Πηνλ  Ξίλαθα 2.6  παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ ηζνδχγην παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο αβγψλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ παξαγσγή 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία 
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αληηζηνηρψληαο ζε πνζφηεηα άλσ ησλ 7,2 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

αβγνχ ην έηνο 2007. Πην πέξαο ησλ δέθα εηψλ 1997-2007 ε 

Δπξσπατθή Έλσζε παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία ζηελ θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζε αβγνχ. Πηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 15, ησλ 25 θαη ησλ 

27 κειψλ ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε αβγνχ, σο κέγηζηε, 

παξνπζηάζηεθε ηα έηε: 2000 κε 13,8 θηιά, 2004 κε 15,09 θηιά  θαη 

ην έηνο 2007 κε 14,53 θηιά. Πην Γηάγξακκα 2.1 παξνπζηάδεηαη ε 

θαηά θεθαιή θαηαλάισζε αβγνχ (θηιά /έηνο) ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.1 : Καηά θεθαιή θαηαλάισζε (θηιά /έηνο) ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο.(ζε ρηιηάδεο ηφλνπο, Ξεγή : 

European Egg Processors Association (E.E.P.A) ). 
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Ζτοσ 
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Κατά κεφαλι κατανάλωςθ αβγοφ 
ςτθν Ε.Ε (κιλά/ζτοσ)
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Πίλαθαο 2.6 : Γεληθό ηζνδύγην παξαγσγήο/ θαηαλάισζεο αβγώλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο, Ξεγή : European Egg 

Processors Association (E.E.P.A) ). 

 

 

 

 

1997 1998 1999 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Μέιε θξάηε 15  

 

15  

 

15  15  15  15  

 

15  

 

25  

 

25  

 

25  

 

25  

 

27  

Αθαζάξηζηε 

εγρώξηα 

παξαγσγή 

 

5,2  5,3 5,4 5,7 5,7 5,6 5,4 7,0 7,0 6,7 6,8 7,2 

Δηζαγσγή  

 

23  

 

19 15 23 19 56 69 25 29 39 51 46 

Δμαγσγή  

 

 

104  135 159 95 146 123 

 

142 197 196 203 204 188 

ύλνιν 

νηθηαθώλ 

ρξήζεσλ 

5,1  5,2 5,3 5,6 5,6 5,6 5,3 6,9 6,8 6,5 6,6 7,1 

Απγά 

εθθόιαςεο 

 

 

379  403 394 392 400 389 400 456 622 490 643 647 

Καηαλάισζε 

 

 

4,7 4,8 4,9 5,2 5,15 5,19 4,98 6,38 6,21 6,02 6,02 6,5 

Καηά θεθαιή 

θαηαλάισζε 

(θηιά/ ρξόλν) 

 

12,8  

 

12,8 13 13,8 13,2 13,7 13,1 15,09 14,87 14,26 14,4 14,5 

Βαζκόο 

απηάξθεηαο  

(%) 

101,6  

 

102,2 102,7 101,3 102,3 101,2 101,3 102,5 102,4 102,5 102 102 
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Θεθάιαην 3ν  

Διιεληθή αγνξά θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

Πην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Πηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηεο παξαγσγήο, ηεο κέζεο απφδνζεο πνπιεξηθψλ, ηεο 

δηάξζξσζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ (αλά 

πεξηθέξεηα) θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε ρψξα καο. Θιείλνληαο παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία γηα ην εηήζην ηζνδχγην παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ  ζχµθσλα µε ζηνηρεία ηφζν ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίµσλ (Yπ.A.A.T) φζν θαη ηεο Διιεληθήο 

Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙΠΡΑΡ).  

 

3.1 Μέγεζνο Δγρώξηαο Παξαγσγήο Κξέαηνο Πνπιεξηθώλ 

 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ε κέζε απφδνζε (θηιά /θεθαιή) 

ζχµθσλα µε ηα επίζεµα ζηνηρεία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (Yπ.A.A.T).  

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.1 δίδεηαη ε εμέιημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2008. Πχµθσλα µε ηα ζηνηρεία 

απηά πξνθχπηεη ε εηήζηα κεηαβνιή γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 
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Έηνο 

Παξαγσγή 

θξέαηνο 

(ζε ηφλνπο) 

Δηήζηα (%) 

Μεηαβνιή 

θάγηα 

(θεθαιέο) 

2002 163.551  104.151.094 

2003 169.057 3,4 107.060.252 

2004 164.580 -2,6 106.331.627 

2005 176.434 7,2 114.012.785 

2006 168.500 -4,5 108.388.640 

2007 175.793 4,3 112.542.780 

2008 181.254 3,1 116.113.670 

 

Πίλαθαο 3.1 : Παξαγσγή  θξέαηνο πνπιεξηθώλ (πνζφηεηεο ζε 

ηφλνπο, Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

          

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ παξνπζίαζε 

εηήζηεο δηαθπκάλζεηο. Ζ πςειφηεξε πηψζε ζηελ παξαγσγή θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ έιαβε ρψξα ην 2006 (-4,5%). Ρν γεγνλφο απηφ είλαη 

απφξξνηα ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ ζηειέρνπο Ζ5N1 ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο 

ησλ πηελψλ.  

 

Αλ θαη επηζήκσο, ην ζηέιερνο Ζ5N1 ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ 

δελ αληρλεχηεθε ζε πηελνηξνθεία ηεο Διιάδαο, ε αλίρλεπζε ηνπ ηνχ 

ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη δε ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ  ζηε ρψξα καο. Ζ ζεκαληηθή εγρψξηα πηψζε ηεο 

παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ εμαιείθζεθε ην επφκελν έηνο 

2007.Ρν έηνο 2007 ε εγρψξηα παξαγσγή ζεκείσζε αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 4,3 ηνηο εθαηφ (απφ ην επίπεδν ησλ 168.500 ηφλσλ ζην 

επίπεδν ησλ 175.793 ηφλσλ). Ρν έηνο 2008 θαηαγξάθεηαη ην 

πςειφηεξν επίπεδν ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ, 

181.254 ηφλνη. 
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Γεληθά ε παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ ηελ επηαεηία 2002-2008 

θηλείηαη ζε επίπεδα κεηαμχ 163 θαη 181 ρηιηάδσλ ηφλσλ.  

 

Ρν Γηάγξαµµα 3.1 παξνπζηάδεη ηελ καθξνρξφληα εμέιημε ηεο 

παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζε ηφλνπο  θαηά ηελ πεξίνδν 1962-

2008. 

 

 

 

Γηάγξαµµα 3.1: Η καθξνρξόληα εμέιημε ηεο παξαγσγήο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαηά ηελ πεξίνδν 1962-2008 (πνζφηεηεο 

ζε ηφλνπο, Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ αλήιζε θαηά ην 2007 ζε  

175 ρηιηάδεο ηφλνπο απφ 23,2 ρηιηάδεο ηφλνπο πνπ ήηαλ ην 1962. 

Ξξνθχπηεη φηη ε παξαγσγή μεπέξαζε ην επηαπιάζην, εληφο 45 εηψλ. 

 

Ζ εμέιημε ηεο κέζεο απφδνζεο πνπιεξηθψλ (θηιά /θεθαιή) ζηελ 

Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2002-2008 , ζχµθσλα µε ζηνηρεία ηνπ 

πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Ξίλαθα 3.2.  
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Έηνο 
Μέζε απόδνζε 

(kg/θεθαιή) 

θάγηα 

(θεθαιέο) 

2002 1,57 104.151.094 

2003 1,58 107.060.252 

2004 1,55 106.331.627 

2005 1,55 114.012.785 

2006 1,55 108.388.640 

2007 1,56 112.542.780 

2008 1,56 116.113.670 

 

Πίλαθαο 3.2 : Μέζε απόδνζε πνπιεξηθώλ (θηιά /θεθαιή,  

Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ).  

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 3.2 θαηά ηελ επηαεηία  

2002-2008 ν ξπζκφο κέζεο απφδνζεο δε μεπεξλά ην 1,9%. 

Ξξνθχπηεη φηη ε κέζε απφδνζε πνπιεξηθψλ θπκαίλεηαη ζε ζηαζεξά 

επίπεδα. 

 

Ρν Γηάγξαµµα 3.2 παξνπζηάδεη ηελ καθξνρξφληα εμέιημε ηεο κέζεο 

απφδνζεο ζε ( θηιά /θεθαιή) θαηά ηελ πεξίνδν 1962-2008. Ζ κέζε 

απφδνζε αλήιζε θαηά ην 2007 ζηα 1,56 θηιά / θεθαιή απφ 1,13  

θηιά / θεθαιή πνπ ήηαλ ην 1962. Ξξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ηεο κέζεο 

απφδνζεο ηζνχηαη κε 0,43 θηιά/ θεθαιή, εληφο 45 εηψλ. 
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Γηάγξαµµα 3.2 : Η καθξνρξόληα εμέιημε ηεο κέζεο απόδνζεο 

πνπιεξηθώλ θαηά ηελ πεξίνδν 1962-2008 (ζε θηιά /θεθαιή,  

Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Δλ ζπλερεία ζηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ , αλά πεξηθέξεηα, 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο. 

 

Πηνλ  Ξίλαθα 3.3 θαη Γηάγξακκα 3.3. παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία 

θαηαλνκή παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ αλά πεξηθέξεηα γηα ην 

έηνο 2010 ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο. Πηηο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ 

θαη Πηεξεά Διιάδα θαηαγξάθνληαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ. Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ 37,5% θαη 

πεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδνο 30% αληίζηνηρα. 

 

1,15
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1,4
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1,5

1,55

1,6
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Πίλαθαο 3.3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή παξαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ αλά  πεξηθέξεηα γηα ην έηνο 2010 (Ξεγή : 

Δθηηκήζεηο αγνξάο). 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 

Ποσοστιαία  κατανομή 

παραγωγής κρέατος ποσλερικών         

(%) 

Αηηηθήο 4,5 

Πεινπνλλήζνπ 2 

Κξήηε 2,5 

ηεξεά Διιάδα 30 

Θεζζαιία 4 

Γπηηθή Διιάδα 3 

Νόηην Αηγαίν 1 

Βόξεην Αηγαίν 1,5 

Γπηηθή Μαθεδνλία 0,5 

Κεληξηθή  Μαθεδνλία 11 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία/Θξάθε 2,5 

Ήπεηξνο 37,5 

Ινλίνπ 0 
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Γηάγξακκα 3.3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή παξαγσγήο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ αλά πεξηθέξεηα γηα ην έηνο 2010 (Ξεγή: Δθηηκήζεηο 

αγνξάο). 

 

3.2 Δμσηεξηθό Δκπόξην Κξέαηνο 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε εμέιημε ησλ 

εγρψξησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ. Ρα 

ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ - εθηηκήζεηο αγνξάο .Πθφπηκν 

λα αλαθεξζεί φηη ηα κεγέζε ηεο παξαπάλσ πεληαεηίαο ρξήδνπλ 

ελδερφκελεο ηξνπνπνίεζεο. Υζηφζν είλαη ζαθέο φηη παξνπζηάδνπλ 

έλδεημε γηα ην κέγεζνο ησλ εγρψξησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, 

θαζψο θαη γηα ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζµνχ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πξντφληνο. 

Αττικισ
4%

Ρελοποννιςου
2%

Κριτθ
2%

Στερεά Ελλάδα
30%

Κεςςαλία
4%

Δυτικι Ελλάδα
3%

Νότιο Αιγαίο
1%

Βόρειο Αιγαίο
1%

Δυτικι Μακεδονία
1%

Κεντρικι  
Μακεδονία

11%

Ανατολικι 
Μακεδονία/Κράκθ

3%

Ιπειροσ
38%

Ροςοςτιαία παραγωγι κρζατοσ πουλερικϊν
ανά περιφζρεια (2010)
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3.2.1 Δμέιημε ησλ  Δγρώξησλ Δηζαγσγώλ - Κπξηόηεξεο Υώξεο 

Πξνέιεπζεο 

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.4 παξνπζηάδνληαη, νη εηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

ζε ρηιηάδεο ηφλνπο  γηα ηα έηε 1997,2000,2002,2006.  

 

 

Πίλαθαο 3.4 : Δηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ηα έηε 

1997,2000,2002,2006 (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο  Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 3.4 πξνθχπηεη φηη νη εηζαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ ρψξα καο βξίζθνληαη ζε απμεηηθή πνξεία. 

Ρν γεγνλφο απηφ αζθεί πηέζεηο ζηελ πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθή πνξεία 

ηνπ θιάδνπ ηεο πηελνηξνθίαο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε πνζφηεηα 

εηζαγφκελνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαζηαιηηθά ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. 

 

Πην Γηάγξακκα 3.4 παξνπζηάδνληαη νη εηζαγσγέο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2006. Νη εηζαγσγέο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ παξνπζίαζαλ απμνκεηψζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2002 -

2006. 

 

 

1997 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2000 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2002 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2006 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

Δηζαγσγέο 

θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ 

39,7 49,8 50,7 72,2 
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Γηάγξαµµα 3.4 : Δηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2002-2006 (ζε ηφλνπο Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

Ρν έηνο 2003 ζεκεηψλνληαη ηα πςειφηεξα επίπεδα ζηηο εηζαγσγέο 

πνπιεξηθψλ (78.500 ηφλνη). Ρν έηνο 2006 παξνπζηάδεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά ε πηψζε ζηηο εηζαγφκελεο πνζφηεηεο θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ. Ρν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ κεησκέλε εγρψξηα 

δήηεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ ιφγσ ηνπ ζηειέρνπο Ζ1N5 ηνπ ηνχ ηεο 

γξίπεο ησλ πηελψλ. Ρν έηνο 2006 νη εηζαγφκελνη ηφλνη θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ αληηζηνηρνχλ ζε  72.222 ηφλνη. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.5 θαη ζηα δηαγξάκκαηα Γηάγξαµµα 3.5, Γηάγξαµµα 3.6 

παξνπζηάδεηαη, γηα ην έηνο 2006, ε κεληαία εμέιημε ζηηο εγρψξηεο 

εηζαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθψλ.  
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Έηνο   2006 

 

Δγρώξηεο εηζαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

(ζε ηφλνπο) 

 

Ιαλνπάξηνο 2006 3.390 

Φεβξνπάξηνο 2006 3.293 

Μάξηηνο 2006 3.124 

Απξίιηνο 2006 3.500 

Μάηνο 2006 7.463 

Ινύληνο 2006 8.310 

Ινύιηνο 2006 6.383 

Αύγνπζηνο 2006 6.124 

επηέκβξηνο 2006 6.243 

Οθηώβξηνο 2006 6.268 

Ννέκβξηνο 2006 7.970 

Γεθέκβξηνο 2006 10.154 

ύλνιν 72.222 

   

Πίλαθαο 3.5 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εηζαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2006 (ζε ηφλνπο Πηγή : 

ΔΛΣΑΣ). 
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Γηάγξαµµα 3.5 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εηζαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2006 (ζε ηφλνπο Πηγή : 

ΔΛΣΑΣ). 

 

 

 

Γηάγξαµµα 3.6 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εηζαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2006 (ζε ηφλνπο Πηγή : 

ΔΛΣΑΣ). 
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Όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ  ζχκθσλα κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ γηα ην έηνο 2006, απφ ηελ Ηηαιία 

εηζάγνληαη 33.959 ηφλνη θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Ζ Ηηαιία βξίζθεηαη 

ζηελ πξψηε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ εγρψξησλ εηζαγσγψλ. Πηε 

δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Νιιαλδία κε 12.710 ηφλνπο. Αθνινπζνχλ 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ Γαιιία (7.532 ηφλνη), Γαλία (4.243 ηφλνη), 

Γεξκαλία (7.965 ηφλνπο). Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηξίησλ (εθηφο Δ.Δ.) 

ρσξψλ θαιχπηεη ειάρηζην κέξνο ησλ εγρψξησλ εηζαγσγψλ, 

Αξγεληηλή (611 ηφλνη), Βξαδηιία (121 ηφλνη) (ΔΙΠΡΑΡ). 

 

3.2.2 Δμέιημε ησλ Δγρώξησλ Δμαγσγώλ - θπξηόηεξεο ρώξεο 

πξννξηζµνύ. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.6 παξνπζηάδνληαη, νη εμαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

ζε ρηιηάδεο ηφλνπο  γηα ηα έηε 1997,2000,2002,2006.  

 

 

Πίλαθαο 3.6 : Δμαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ηα έηε 

1997,2000,2002,2006.( ζε ρηιηάδεο ηφλνπο  Πηγή : ΔΛΣΑΣ) 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 3.6 πξνθχπηεη φηη νη εμαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ ρψξα καο θπκαίλνληαη ζε ζηαζεξά 

επίπεδα. 

 

 

1997 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2000 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2002 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2006 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

Δμαγσγέο 

θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ 

4,5 5,2 4,7 5,0 
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Πηνλ Ξίλαθα 3.7 θαη ζηα Γηαγξάκκαηα: Γηάγξαµµα 3.7, Γηάγξαµµα 

3.8  παξνπζηάδεηαη, γηα ην έηνο 2006, ε κεληαία εμέιημε ζηηο 

εγρψξηεο εμαγσγέο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

 

Πίλαθαο 3.7 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εμαγσγέο θξέαηνο 

πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2006 ( ζε ηφλνπο Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

 

Έηνο   2006 

 

Δγρώξηεο εμαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

(ζε ηφλνπο) 

 

Ιαλνπάξηνο 2006 531,7 

Φεβξνπάξηνο 2006 135,7 

Μάξηηνο 2006 326,7 

Απξίιηνο 2006 372 

Μάηνο 2006 370,9 

Ινύληνο 2006 387,5 

Ινύιηνο 2006 361,5 

Αύγνπζηνο 2006 400,8 

επηέκβξηνο 2006 495,4 

Οθηώβξηνο 2006 532,8 

Ννέκβξηνο 2006 709,5 

Γεθέκβξηνο 2006 465,2 

ύλνιν 5.089,4 
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Γηάγξαµµα 3.7 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εμαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2006 (ζε ηφλνπο Πηγή : 

ΔΛΣΑΣ). 

 

 

Γηάγξαµµα 3.8 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εμαγσγέο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ γηα ην έηνο 2006 (ζε ηφλνπο Πηγή : 

ΔΛΣΑΣ). 
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Όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή 

ζην ζχλνιν ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ γηα ην έηνο 2006 ζηελ FYROM 

εμάγνληαη 1.336 ηφλνη θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Ζ FYROM βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ. Πηε δεχηεξε ζέζε 

βξίζθεηαη ε Βνπιγαξία  κε 1077,8 ηφλνπο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

Αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ Θχπξνο (866,6 ηφλνη),  Αιβαλία 

(714,2 ηφλνη), Νιιαλδία  (499,8 ηφλνη), Ονπκαλία (244,5 ηφλνη) θαη 

Ηηαιία (74,8 ηφλνη) (ΔΙΠΡΑΡ). 

 

3.3  Μέγεζνο Δγρώξηαο Αγνξάο Κξέαηνο Πνπιεξηθώλ 

 

Πηνλ Ξίλαθα 3.8 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ 

εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ γηα ηα έηε 1997,2000,2002,2006 (ζχµθσλα 

µε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εηήζηα ηζνδχγηα παξαγσγήο-

θαηαλάισζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). Ρα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο αθνξνχλ 

ηφζν ηε ζπζηεµαηηθή πηελνηξνθία φζν θαη ηε ρσξηθή πηελνηξνθία 

θαη θαιχπηνπλ, εθηφο απφ θνηφπνπια, θαη άιια είδε, φπσο 

γαινπνχιεο, πάπηεο, ρήλεο, θξαγθφθνηεο. 
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Έηνο 

 
1997 2000 2002 2006 

Παξαγσγή 

 
172,8 163,8 164 168,5 

Δηζαγσγέο 

 
39,7 49,8 50,7 56,7 

Δμαγσγέο 

 
6 6,4 3,1 9,9 

Καηαλάισζε 

 
206,2 207,2 211,2 215,1 

Βαζµόο 

Απηάξθεηαο 

(%) 

 

83,8 79,1 77,7 78,3 

Καηά θεθαιή 

θαηαλάισζε 

(θηιά/ρξόλν) 

 

19,7 19,7 19,6 19,3 

 

Πίλαθαο 3.8 : Δηήζηα ηζνδύγηα παξαγσγήο-θαηαλάισζεο 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ (Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ). 

 

Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ Διιάδα 

βξίζθεηαη ραµειφηεξα απφ ηελ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ηνπ  

Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο, γηα ην 

2010, ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηελ Διιάδα 

δηακνξθψλεηαη ζε 18,9 θηιά /έηνο. 
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Θεθάιαην 4ν  

Διιεληθή αγνξά αβγνύ 

Πην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

αβγνχ. Πηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν εθηξνθήο, ηεο 

δηάξζξσζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αβγνχ (αλά πεξηθέξεηα) 

θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αβγνχ ζηε ρψξα 

καο. Θιείλνληαο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ην εηήζην ηζνδχγην 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο αβγνχ ζχµθσλα µε ζηνηρεία ηφζν ηνπ 

πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίµσλ (Yπ.A.A.T) φζν θαη 

ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙΠΡΑΡ).  

 

 

4.1 Μέγεζνο εγρώξηαο παξαγσγήο αβγώλ 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

αβγψλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2001-2009 ζχµθσλα µε 

ζηνηρεία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 

Πχµθσλα µε ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη ε εηήζηα κεηαβνιή γηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν. Δηδηθφηεξα, ε ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή 

αβγψλ θπµάλζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2009  κεηαμχ 108 θαη 125 

ρηιηάδσλ ηφλσλ. 
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Έηνο 
πλνιηθή πνζόηεηα 

αβγώλ (ηφλνπο) 

Δηήζηα κεηαβνιή 

(%) 

2001 121.678  

2002 119.538 -1,8 

2003 124.436 4,1 

2004 125.617 0,95 

2005 122.651 -2,4 

2006 112.762 - 8 

2007 116.543 3,6 

2008 112.336 -3,6 

2009 108.767 -3,18 

 

Πίλαθαο 4.1 : πλνιηθή εγρώξηα παξαγσγή αβγώλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2001-2009 (Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ). 

 

Πηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2009 ε ζπλνιηθή εγρψξηα 

παξαγσγή αβγψλ παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο. Υο πξνο ηελ εμέιημε 

ηεο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε ηελ πεξίνδν 2003-

2004. Πηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2003-2004 ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

αβγψλ ζε ηφλνπο απμήζεθε θαηά 6 ρηιηάδεο ηφλνπο, πιεζηάδνληαο 

ηνπο 126 ρηιηάδεο ηφλνπο. Ζ γξίπε ησλ πηελψλ ιεηηνχξγεζε σο 

θαηαιχηεο ζηελ ξαγδαία πηψζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο παξαγσγήο 

αβγψλ νδεγψληαο ηελ εγρψξηα παξαγσγή ην 2006 ζηνπο 112,7 

ρηιηάδεο ηφλνπο. Ρν έηνο 2009 ε ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή αβγψλ 

βξέζεθε ζην ρακειφηεξν επίπεδν, κε μεπεξλψληαο ηνπο 108 ρηιηάδεο 

ηφλνπο. 

 

Νη παξαπάλσ παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο νδεγνχλ ζε 

νπζηαζηηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα αλ εμεηαζηνχλ ζε καθξνρξφληα βάζε 

ζχµθσλα µε ην Γηάγξαµµα 4.1. 
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Γηάγξαµµα 4.1 : Δμέιημε παξαγσγήο αβγώλ θαηά ηελ πεξίνδν 

1961-2009 (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

  

Δηδηθφηεξα ε ζπλνιηθή παξαγσγή αβγψλ αλήιζε θαηά ην 2004 ζε 

124,4 ρηιηάδεο ηφλνπο απφ 70,6 ρηιηάδεο ηφλνπο πνπ ήηαλ ην 1962. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε παξαγσγή απμήζεθε θαηά 175% κέζα ζε 40 

ρξφληα, ελψ ηδηαηηέξσο ζεµαληηθή ήηαλ ε αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 

1962-1971 θαηαζηψληαο έηζη ηε ρψξα απηάξθεο. 

 

Πηνπο Ξίλαθεο 4.2, 4.3, 4.4 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εγρψξηα 

παξαγφκελσλ πνζνηήησλ αβγψλ αλάινγα µε ηνλ ηχπν εθηξνθήο ησλ 

σνηφθσλ νξλίζσλ. πάξρνπλ ηξεηο ηχπνη εθηξνθήο : ε ρσξηθή, ε 

αλαπαξαγσγήο  θαη ε απιή αβγνπαξαγσγή. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εγρψξηα παξαγφµελσλ 

πνζνηήησλ αβγψλ απφ σνηφθεο φξληζεο ρσξηθήο πηελνηξνθίαο. 
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Έηνο 
Όξληζεο ρσξηθήο 

πηελνηξνθίαο 

Παξαγσγή αβγώλ ρσξηθήο 

πηελνηξνθίαο 

 

2001 7.520.913 864.825.950 

2002 7.284.431 800.261.650 

2003 7.201.479 789.742.800 

2004 6.927.059 765.865.900 

2005 6.474.920 727.655.500 

2006 6.062.356 677.531.250 

2007 6.124.726 698.192.710 

2008 5.231.086 590.066.100 

2009 4.937.574 557.062.558 

 

Πίλαθαο  4.2 :  Παξαγσγή αβγώλ από σνηόθεο όξληζεο 

ρσξηθήο πηελνηξνθίαο ( Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο νξλίζσλ ρσξηθήο πηελνηξνθίαο αλήιζε θαηά ην 

έηνο 2007 ζε 4.937.574 απφ 7.520.913 θαηά ην έηνο 2001 

ζεκεηψλνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ 2.500.000 νξλίζσλ ρσξηθήο 

πηελνηξνθίαο. Αληηζηνίρσο, σο ινγηθφ επαθφινπζν, ε κείσζε ησλ 

παξαγφκελσλ αβγψλ ρσξηθήο πηελνηξνθίαο.  

 

Πηελ θαηεγνξία ηεο ζπζηεµαηηθήο πηελνηξνθίαο ηα παξαγφκελα 

αβγά δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε αβγά εθθνιάςεσο (απφ φξληζεο 

αλαπαξαγσγήο) θαη ζε αβγά θαηαλαιψζεσο (απφ φξληζεο απιήο 

αβγνπαξαγσγήο). 
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Πηνλ Ξίλαθα 4.3 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εγρψξηα παξαγφµελσλ 

πνζνηήησλ αβγψλ απφ σνηφθεο φξληζεο αλαπαξαγσγήο 

ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο. 

 

Έηνο 

Όξληζεο αλαπαξαγσγήο 

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

Αβγά εθθνιάςεσο 

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

2001 952.500 160.439.000 

2002 885.200 153.169.000 

2003 992.300 167.365.000 

2004 1.115.300 188.405.000 

2005 1.285.900 215.190.000 

2006 1.178.000 201.765.000 

2007 1.194.288 204.937.600 

2008 1.182.885 203.140.000 

2009 1.155.900 191.082.000 

 

Πίλαθαο  4.3 :  Παξαγσγή αβγώλ από σνηόθεο όξληζεο 

αλαπαξαγσγήο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο ( Ξεγή: πνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.4 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εγρψξηα παξαγφµελσλ 

πνζνηήησλ αβγψλ απφ σνηφθεο φξληζεο απιήο αβγνπαξαγσγηθήο 

ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο. 
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Έηνο 

Όξληζεο  απιήο 

αβγνπαξαγσγηθή  

ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο 

 

Αβγά θαηαλαιώζεσο  

ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο 

2001 5.766.335 1.408.289.650 

2002 5.878.246 1.437.334.630 

2003 6.231.444 1.531.620.760 

2004 6.181.544 1.558.066.120 

2005 5.853.800 1.510.167.500 

2006 5.538.620 1.375.945.500 

2007 5.701.850 1.427.735.000 

2008 6.001.965 1.435.510.750 

2009 5.890.135 1.427.199.890 

 

Πίλαθαο 4.4 :  Παξαγσγή αβγώλ από σνηόθεο όξληζεο απιήο 

αβγνπαξαγσγήο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο (πεγή: πνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.5 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εγρψξηα παξαγφµελσλ 

πνζνηήησλ αβγψλ ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο απφ ην ζχλνιν ησλ 

γελλνπζψλ νξλίζσλ ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο. 
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Έηνο 

Όξληζεο 

αλαπαξαγσγήο 

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

Όξληζεο  απιήο 

αβγνπαξαγσγηθή  

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

 

ύλνιν 

γελλνπζώλ 

νξλίζσλ 

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

ύλνιν 

αβγώλ  

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

2001 952.500 5.766.335 6.718.835 1.568.728.650 

2002 885.200 5.878.246 6.763.446 1.590.503.630 

2003 992.300 6.231.444 7.223.744 1.698.985.760 

2004 1.115.300 6.181.544 7.296.844 1.746.471.120 

2005 1.285.900 5.853.800 7.139.700 1.725.357.500 

2006 1.178.000 5.538.620 6.716.620 1.577.710.500 

2007 1.194.288 5.701.850 6.896.138 1.632.672.600 

2008 1.182.885 6.001.965 7.184.850 1.656.650.750 

2009 1.155.900 5.890.135 7.046.035 1.618.281.890 

 

Πίλαθαο  4.5: Παξαγσγή αβγώλ από ην ζύλνιν ησλ 

γελλνπζώλ νξλίζσλ ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο (Ξεγή: 

πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.6 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή αβγψλ απφ 

ηνπο ηξεηο ηχπνπο εθηξνθήο νξλίζσλ. 
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Πίλαθαο 4.6 : Παξαγσγή αβγώλ από ηνπο ηξεηο ηύπνπο 

εθηξνθήο νξλίζσλ. (Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ) 

 

Ζ παξαγσγή αβγψλ θαηαλαιψζεσο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο 

θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ-κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο αβγψλ. Θαηαιακβάλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 65,6 ηνηο 

εθαηφ. Αθνινπζνχλ, ηα αβγά ρσξηθήο πηελνηξνθίαο κε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 25,6 ηνηο εθαηφ. Ρέινο ηα αβγά εθθνιάςεσο 

ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ ηεο  ηάμεσο 

ηνπ 8,8 ηνηο εθαηφ. Δίλαη εκθαλήο ε θαηεχζπλζε ηεο Διιεληθήο 

πηελνηξνθίαο, κε ζηφρεπζε ζηελ παξαγσγή αβγψλ θαηαλαιψζεσο 

ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο. 

 

Δλ ζπλερεία ζηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο αβγνχ, αλά πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο. 

Έηνο 

Αβγά ρσξηθήο 

πηελνηξνθίαο 

 

Αβγά 

εθθνιάςεσο 

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

Αβγά 

θαηαλαιώζεσο  

ζπζηεκαηηθήο 

πηελνηξνθίαο 

πλνιηθή 

παξαγσγή 

αβγώλ (ηεκάρηα) 

2001 864.825.950 160.439.000 1.408.289.650 2.433.554.600 

2002 800.261.650 153.169.000 1.437.334.630 2.390.765.280 

2003 789.742.800 167.365.000 1.531.620.760 2.488.728.560 

2004 765.865.900 188.405.000 1.558.066.120 2.512.337.020 

2005 727.655.500 215.190.000 1.510.167.500 2.453.013.000 

2006 677.531.250 201.765.000 1.375.945.500 2.255.241.750 

2007 698.192.710 204.937.600 1.427.735.000 2.330.865.310 

2008 590.066.100 203.140.000 1.435.510.750 2.245.716.850 

2009 557.062.558 191.082.000 1.427.199.890 2.175.344.448 
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Πηνλ  Ξίλαθα 4.7 θαη Γηάγξακκα 4.2. παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή 

αβγνχ, αλά πεξηθέξεηα, γηα ην έηνο 2010 ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο 

αγνξάο. Πηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθή θαη Πηεξεά Διιάδα θαηαγξάθνληαη 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ. 

Σαξαθηεξηζηηθά, πεξηθέξεηα Αηηηθήο 29% θαη πεξηθέξεηα Πηεξεάο 

Διιάδνο 16% αληίζηνηρα. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Πίλαθαο 4.7 : Πνζνζηηαία παξαγσγή αβγνύ αλά πεξηθέξεηα 

γηα ην έηνο 2010 (Ξεγή : Δθηηκήζεηο αγνξάο). 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 

 

% 

 

Αηηηθήο 29 

Βόξεην Αηγαίν 1,5 

Κξήηε 2,5 

ηεξεά Διιάδα 17 

Θεζζαιία 4 

Γπηηθή Διιάδα 1 

Νόηην Αηγαίν 0,5 

Πεινπνλλήζνπ 12 

Γπηηθή Μαθεδνλία 1,5 

Κεληξηθή  Μαθεδνλία 12 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία/Θξάθε 9 

Ήπεηξνο 7 

Ινλίνπ 0 
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Γηάγξακκα 4.2 : Πνζνζηηαία εγρώξηα παξαγσγή αβγνύ, αλά 

πεξηθέξεηα,  γηα ην έηνο 2010 (Ξεγή: Δθηηκήζεηο αγνξάο). 

 

4.2 Δμσηεξηθό Δκπόξην Αβγνύ 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε εμέιημε ησλ 

εγρψξησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα ην αβγφ. Ρα ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ - Δθηηκήζεηο αγνξάο  

 

 

4.2.1 Δμέιημε ησλ εηζαγσγώλ-θπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.8 παξνπζηάδνληαη, νη εηζαγσγέο αβγνχ ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο  γηα ηα έηε 1997,2000,2002,2006.  

 

Αττικισ
30%

Βόρειο 
Αιγαίο

1%

Κριτθ
2%

Στερεά Ελλάδα
19%

Κεςςαλία
4%

Δυτικι Ελλάδα
1%

Νότιο Αιγαίο
1%

Ρελοποννιςου
12%

Δυτικι 
Μακεδονία

2%

Κεντρικι  
Μακεδονία

12%

Ανατολικι 
Μακεδονία/Κράκθ

9% Ιπειροσ
7%

Ροςοςτιαία εγχϊρια παραγωγι αβγοφ 
ανά περιφζρια (2010)
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1997 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2000 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο ) 

2002 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο ) 

2006 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

Δηζαγσγέο 

αβγνύ 
4,5 5,2 4,7 8,9 

 

Πίλαθαο 4.8 : Δηζαγσγέο αβγνύ γηα ηα έηε 

1997,2000,2002,2006.(ζε ρηιηάδεο ηφλνπο  Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 4.8 πξνθχπηεη φηη νη εηζαγσγέο  

αβγνχ ζηε ρψξα καο θαηαγξάθνπλ απμαλφκελε πνξεία. Πηε δηάξθεηα 

ελλέα εηψλ, 1997-2006, νη εηζαγφκελεο πνζφηεηεο δηπιαζηάζηεθαλ. 

Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο γηα ην έηνο 2010 νη  εηζαγσγέο 

αβγνχ ζηελ ρψξα καο πιεζηάδνπλ ηνπο 11 ρηιηάδεο ηφλνπο. Ζ 

ζπλερψο απμαλφκελε πνζφηεηα εηζαγφκελνπ αβγνχ ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ ηεο πηελνηξνθίαο. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.9 παξνπζηάδεηαη, γηα ην έηνο 2006, ε κεληαία εμέιημε 

ζηηο εγρψξηεο εηζαγσγέο αβγνχ. 
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Έηνο   2006 

 

Δγρώξηεο εηζαγσγέο 

αβγνύ 

(ζε ηφλνπο) 

Ιαλνπάξηνο 2006 704,296 

Φεβξνπάξηνο 2006 248,957 

Μάξηηνο 2006 237,460 

Απξίιηνο 2006 780,538 

Μάηνο 2006 914,123 

Ινύληνο 2006 724,393 

Ινύιηνο 2006 778,647 

Αύγνπζηνο 2006 789,840 

επηέκβξηνο 2006 547,161 

Οθηώβξηνο 2006 930,553 

Ννέκβξηνο 2006 933,173 

Γεθέκβξηνο 2006 1.365,909 

ύλνιν 8.949,830 

  
 

Πίλαθαο 4.9 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εηζαγσγέο αβγνύ 

γηα ην έηνο 2006 ( ζε ηφλνπο   Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ  ζχκθσλα κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ (2006), απφ ηελ Γεξκαλία 

εηζάγνληαη  3.030 ηφλνη αβγνχ. Ζ Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε 

ζέζε ζην ζχλνιν ησλ εγρψξησλ εηζαγσγψλ. Πηε δεχηεξε ζέζε 

βξίζθεηαη ε Ηζπαλία κε 1.465 ηφλνπο. Αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ Βέιγην (1.999 ηφλνη), Νιιαλδία ( 1.048 ηφλνη),Απζηξία (795 

ηφλνη), Αγγιία (412 ηφλνη), Ηηαιία (78 ηφλνπο) (ΔΙΠΡΑΡ). 
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4.2.2 Δμέιημε ησλ εμαγσγώλ - θπξηόηεξεο ρώξεο πξννξηζµνύ 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.10 παξνπζηάδνληαη, νη εμαγσγέο αβγνχ ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο  γηα ηα έηε 1997,2000,2002,2006.  

 

 

 

 

1997 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

 

2000 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

2002 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο ) 

2006 

(ζε ρηιηάδεο 

ηφλνπο) 

Δμαγσγέο 

αβγνύ 
0,9 1,3 0,2 0,6 

 

Πίλαθαο 4.10 : Δμαγσγέο αβγνύ γηα ηα έηε 

1997,2000,2002,2006 (ζε ρηιηάδεο ηφλνπο  Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 4.10 πξνθχπηεη φηη νη εμαγσγέο  

αβγνχ ζηελ ρψξα καο θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα. Πε 

αληηζηνηρία, νη εμαγσγέο αβγνχ ζηελ ρψξα καο δελ μεπεξλνχλ ην 1% 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. 
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Πηνλ Ξίλαθα 4.11  παξνπζηάδεηαη, γηα ην έηνο 2006, ε κεληαία 

εμέιημε ζηηο εγρψξηεο εμαγσγέο αβγνχ. 

 

 

Έηνο   2006 

 

 

Δγρώξηεο εμαγσγέο 

αβγνύ 

(ζε ηφλνπο) 

Ιαλνπάξηνο 2006 0 

Φεβξνπάξηνο 2006 10,658 

Μάξηηνο 2006 14,734 

Απξίιηνο 2006 17,512 

Μάηνο 2006 0 

Ινύληνο 2006 0 

Ινύιηνο 2006 22,766 

Αύγνπζηνο 2006 71,661 

επηέκβξηνο 2006 200,590 

Οθηώβξηνο 2006 138,140 

Ννέκβξηνο 2006 129,954 

Γεθέκβξηνο 2006 25,609 

ύλνιν 631,6 

  
 

Πίλαθαο 4.11 : Μεληαία εμέιημε ζηηο εγρώξηεο εμαγσγέο αβγνύ 

γηα ην έηνο 2006 ( ζε ηφλνπο Πηγή : ΔΛΣΑΣ). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ (2006) ζηελ Γεξκαλία εμάγνληαη 222,7 

ηφλνη αβγνχ. Ζ Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζην ζχλνιν 

ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ. Πηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Θχπξνο κε 

146,7 ηφλνπο αβγνχ. Αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ Ονπκαλία  

(114,6 ηφλνη),  Γαιιία (105,3  ηφλνη), θαη Ηηαιία  (21,5 ηφλνη). 
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4.3 Μέγεζνο Δγρώξηαο Αγνξάο Αβγνύ 

 

Πηνλ Ξίλαθα 4.12 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο αβγνχ θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ εηζαγσγψλ-

εμαγσγψλ γηα ηα έηε 1997,2000,2002,2006 (ζχµθσλα µε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εηήζηα ηζνδχγηα παξαγσγήο-

θαηαλάισζεο αβγνχ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ θαη ΔΙΠΡΑΡ). Ρα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο αθνξνχλ ηφζν 

ηε ζπζηεµαηηθή πηελνηξνθία φζν θαη ηε ρσξηθή πηελνηξνθία θαη 

θαιχπηνπλ, εθηφο απφ ην θνηφπνπιν, θαη άιια είδε, φπσο 

γαινπνχιεο, πάπηεο, ρήλεο, θξαγθφθνηεο θιπ. 

 

 

Έηνο 

 

   1997 2000 2002 2006 

Παξαγσγή 

 
117,7 121,9 123,3 118,1 

Δηζαγσγέο 

 
4,5 5,2 4,7 8,9 

Δμαγσγέο 

 
0,9 1,3 0,2 0,6 

Καηαλάισζε 

 
111,8 116,1 117,9 112,8 

Βαζµόο 

Απηάξθεηαο 

(%) 

97 96,9 96,5 96,1 

Καηά θεθαιή 

θαηαλάισζε 

(θηιά/ρξόλν) 

10,7 11 10,9 10,6 

 

Πίλαθαο 4.12 : Δηήζηα ηζνδύγηα παξαγσγήο-θαηαλάισζεο 

αβγνύ ( ζε ρηιηάδεο ηφλνπο Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Ρξνθίκσλ, ΔΙΠΡΑΡ). 
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Θεθάιαην 5ν  

 

Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο-ηηεξά 

 

Δηζαγσγή 

 

Πηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο αλήθνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα γηα ηε 

δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ θπηά, φπσο είλαη ηα ρεηκεξηλά θαη 

αλνημηάηηθα ζηηεξά, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θχξηα ηνλ αξαβφζηην, ην 

ζηηάξη, ηε βξίδα, ην θξηζάξη, ηε βξψµε θαη ην θερξί. Ρα ζπέξµαηα 

ησλ παξαπάλσ ζηηεξψλ αιέζνληαη, δίλνληαο αιεχξη. Ρα ζηηεξά 

δηαθνξεηηθά νλνκάδνληαη δεκεηξηαθά. 

 

Ρν ζηηάξη εµθαλίζηεθε ην 4.500 π.Σ. θαη είλαη απφ ηα αξραηφηεξα 

θπηά. Νη Αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχλ φηη ε ζεά Γήµεηξα δίδαμε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζηηαξηνχ ζηνλ Διεπζίλην Ρξηπηφιεκν. Ν αξαβφζηηνο 

είλαη ην αξραηφηεξν δεκεηξηαθφ, θαζψο εµθαλίζηεθε θάπνπ ζηελ 

θεληξηθή Αµεξηθή πξηλ απφ 20.000 ρξφληα. Ξαξφια απηά άξγεζε 

πνιχ λα γίλεη απνδνηηθφ θπηφ. Πηελ Δπξψπε εηζήρζεθε απφ ηνλ 

Ηζπαλφ Φεξλάλδν Θνξηέο ην έηνο 1519. Απφ ηελ Ηζπαλία, νη Άξαβεο 

ην δηέδσζαλ ζηε Κεζνγεηαθή Αθξηθή θαη απφ ηελ Αίγππην ζηελ 

Νζσµαληθή απηνθξαηνξία θαη ηελ Διιάδα (πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

5.1  Καιιηέξγεηα θαη παξαγσγή πξντόλησλ ζηηεξώλ 

 

Ρα ζηηεξά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνµέα, 

ζθεπηφκελνο θαλείο ηελ πνιιαπιή ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, 

θπξίσο ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ 

αλαγθψλ ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη πιένλ γηα ελεξγεηαθνχο ιφγνπο. 

Ζ παγθφζµηα παξαγσγή ζηηεξψλ θαηά κέζν φξν γηα ηε ρξνληθή 
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πεξίνδν 2003-2007 εθηηµάηαη ζε 1.523 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Δηδηθφηεξα ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά θαιιηεξγνχληαη θάζε ρξφλν ζε 

έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 2.900 εθαηνκκχξηα ζηξέµµαηα, ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 120 ρψξεο. Πηνλ Ξίλαθα 5.1 θαη ζην Πρήκα 5.1 

παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο παξαγσγήο ζηηεξψλ ζε παγθφζµην 

επίπεδν γηα ηελ πεληαεηία 2003-2007. Πηνλ ίδην πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ επί ζπλφινπ παξαγσγήο αλά ζηηεξφ. 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 5.1 πξνθχπηεη φηη ν αξαβφζηηνο 

θαηαιακβάλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή, 45 

ηνηο εθαηφ, κε παξαρζείζα πνζφηεηα 638,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Αθνινπζεί ν ζίηνο δεχηεξνο κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 39 ηνηο 

εθαηφ θαη παξαρζείζα πνζφηεηα 596,9 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Πε 

κνλνςήθηα πνζνζηά θπκαίλνληαη ηα ππφινηπα ζηηεξά επί ζπλφινπ 

παξαγσγήο. 

 

Πίλαθαο 5.1 : Μέζνο όξνο παξαγσγήο θαη πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή παξαγσγήο ζηηεξώλ ζε παγθόζκην επίπεδν γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2003-2007 (Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

ηηεξά 
Μέζνο όξνο παξαγσγήο   

(ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο) 

Μέζνο όξνο επί ζπλόινπ 

παξαγσγήο ζηηεξώλ (%) 

Αξαβόζηηνο 684 44,89 

ηηάξη 597 39,19 

Κξηζάξη 143 
9,38 

 

όξγν 60 
3,92 

 

Βξώκε 25 
1,63 

 

ίθαιε 15 0,98 

ύλνιν 1.524 100,00 
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ρήκα 5.1 : Μέζνο όξνο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο επί ηεο 

παξαγσγήο ζηηεξώλ ζε παγθόζµην επίπεδν γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2003-2007   (Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ). 

 

Πηνλ Ξίλαθα 5.2 παξνπζηάδνληαη νη ζεµαληηθφηεξεο ρψξεο 

παξαγσγήο ζηηεξψλ ζηνλ θφζµν, γηα ην έηνο 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αραβόςιτοσ
45%

Σιτάρι
39%

Σόργο
4%

Σίκαλθ
1%

Βρϊμθ
2%

Κρικάρι
9%

Μζςοσ όροσ  ποςοςτιαίασ ςυμμετοχισ
επί τθσ παραγωγισ ςιτθρϊν (2003-2007) 
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Πίλαθαο 5.2 : Υώξεο κε ηελ κεγαιύηεξε παξαγσγή 

δεκεηξηαθώλ θαξπώλ ζηνλ θόζκν γηα ην έηνο 2009 (ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο, Ξεγή: International Grains Council). 

 

Πηελ Διιάδα, κέρξη ην έηνο 2005 παξνπζηάζηεθε κείσζε ησλ 

θαιιηεξγνχµελσλ εθηάζεσλ ησλ ρεηµεξηλψλ ζηηεξψλ θαη ηδηαίηεξα 

απηή ηνπ µαιαθνχ ζηηαξηνχ. Αληηζέησο ε µέζε ζηξεµµαηηθή απφδνζε 

ηνπ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ ρεηµεξηλψλ ζηηεξψλ, παξνπζίαζε 

αλνδηθή ηάζε. Ρν µεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ηνπ µαιαθνχ 

ζηηαξηνχ πξνήιζε απφ ηνπο λνµνχο Θνδάλεο, Γξεβελψλ, 

Θεζζαινλίθεο θαη Θηιθίο. Ρελ ίδηα πεξίνδν, παξνπζηάζηεθε αχμεζε 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ ζθιεξνχ 

ζηηαξηνχ, ελψ παξφµνηα ηάζε παξνπζίαζε θαη ε ζίθαιε. Νη θχξηνη 

λνµνί παξαγσγήο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ είλαη ν Έβξνο, ε Σαιθηδηθή, ε 

Θεζζαινλίθε, ην Θηιθίο, ε Ιάξηζα θαη ε Καγλεζία. Ζ θαιιηεξγνχµελε 

µε θξηζάξη θαη µε βξψµε έθηαζε, φζν θαη ε παξαγσγή ηνπο 

αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία. 

 

Υώξεο 
Παξαγσγή ζηηεξώλ 

(ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο) 

Κίλα 115,1 

Ιλδία, 80,7 

Ρσζία 61,7 

ΗΠΑ 60,3 

Γαιιία 38,3 

Καλαδάο 26,5 

Γεξκαλία 25,1 

Παθηζηάλ 24 

Απζηξαιία 21,7 

Παθηζηάλ 20,9 
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Πηε ρψξα µαο, ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχµελσλ εθηάζεσλ µε ζηηεξά 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 12 εθαηνµµχξηα ζηξέµµαηα θαη ε εζσηεξηθή 

δήηεζε θαιχπηεηαη θπξίσο απφ εηζαγσγέο πνπ θηάλνπλ ηνπο 

1.700.000 ηφλνπο πεξίπνπ (πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ). 

 

Πηνλ Ξίλαθα 5.3 παξνπζηάδεηαη ε κέζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θαη ε 

κέζε παξαγσγή ζηηεξψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν γηα ηελ πεληαεηία 

2004-2008 (πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

 

Πίλαθαο 5.3 : Μέζε εγρώξηα θαιιηεξγνύκελε έθηαζε θαη κέζε 

παξαγσγή ζηηεξώλ  γηα ηελ πεληαεηία 2004-2008 (Ξεγή: 

πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ) 

 

Ρν ζθιεξφ ζηηάξη θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζε θαιιηεξγνχµελε 

έθηαζε θαη ζε παξαγσγή µε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 60 ηνηο εθαηφ 

θαη 34 ηνηο εθαηφ επί ζπλφινπ, αληίζηνηρα. Ζ πιενλαζµαηηθή 

πνζφηεηα ηνπ ζθιεξνχ ζίηνπ εμάγεηαη είηε σο ζηηάξη (ζπφξνο), είηε 

σο ζηκηγδάιη (αιεχξη γηα παξαγσγή δπµαξηθψλ), θπξίσο ζηελ Ηηαιία.  

 

ηηεξά 

Καιιηεξγνύκελε 

έθηαζε  

(ζε ζηξέµµαηα) 

πλνιηθή παξαγσγή  

(ζε ηφλνπο) 

 

Αξαβόζηηνο 2.203.802 2.085.140 

θιεξό ηηάξη 5.872.324 1.293.376 

Μαιαθό ηηάξη 1.427.160 393.374 

Κξηζάξη 1.001.480 240.100 

Βξώκε 549,860 105,800 

   

ύλνιν 10.505.316 4.012.096 
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Πηνλ Ξίλαθα 5.4 παξνπζηάδνληαη νη Διιεληθέο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο αλά ζηηεξφ σο κέζνο φξνο γηα ηελ πεληαεηία 2002-2006 

(πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Πίλαθαο 5.4 : Διιεληθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αλά 

δεκεηξηαθό θαξπό γηα ηελ πεληαεηία 2002-2006  

(Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 

 

Δίλαη εµθαλέο, φηη ε ρψξα µαο είλαη ειιεηκκαηηθή ζε παξαγσγή 

µαιαθνχ ζηηαξηνχ, θξηζαξηνχ θαη αξαβνζίηνπ. Ξξνθεηµέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο εηζάγνληαη πνζφηεηεο 

χςνπο 1 εθαηνκκπξίνπ ηφλσλ µαιαθνχ ζηηαξηνχ, 300.000 ηφλσλ 

θξηζαξηνχ (πξνέξρνληαη θπξίσο απφ Γεξµαλία) θαη 527.000 ηφλσλ 

αξαβνζίηνπ νη νπνίνη εηζάγνληαη θπξίσο απφ Γαιιία, Βνπιγαξία, 

Νπθξαλία.  

 

Πηνλ ηνµέα ησλ ζηηεξψλ, νη ελδνθνηλνηηθέο ηηµέο εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη, θαηά µέζν φξν, µεγαιχηεξεο απφ ηηο παγθφζµηεο ηηµέο. Ρν 

γεγνλφο απηφ ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε ζηηο εμαγσγέο ησλ 

Δπξσπατθψλ ζηηεξψλ ή ησλ µεηαπνηεµέλσλ πξντφλησλ. Νη 

εληζρχζεηο αληηζηαζµίδνπλ, γηα ηνπο εμαγσγείο, ηελ δηαθνξά µεηαμχ 

ηεο ηηµήο αγνξάο ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θαη ηεο ηηµήο πψιεζεο ηνπο 

ηηεξά 
Δγρώξηεο εηζαγσγέο 

ζηηεξώλ (ζε ηφλνπο) 

Δγρώξηεο εμαγσγέο  

ζηηεξώλ (ζε ηφλνπο) 

Αξαβόζηηνο 526.335,58 118.188,10 

θιεξό ηηάξη 52.027,10 166.507,86 

Μαιαθό ηηάξη 1.019.247,48 94.110,10 

Κξηζάξη 296.746,46 11.020,36 

Βξώµε 28.930,26 0,40 

όξγν 367,24 6,00 
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ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ δηαθνπή ησλ εληζρχζεσλ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζβάιεη ηελ εκπνξηθή βησζηκφηεηα ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο 

(Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ). 
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Θεθάιαην 6ν  

Δπηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο Πηελνηξνθίαο 

 

6.1   Δπηρεηξήζεηο βηνκεραληώλ δσνηξνθώλ 

O ζχλδεζκνο Διιεληθψλ βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ αξηζκεί πεξί ηα 55 

κέιε. Δμ απηψλ ηα πςειφηεξα κεξίδηα ηεο αγνξάο θαηέρνπλ νη 

θάησζη επηρεηξήζεηο :   

 

 ΠΝΓΗΑ ΔΙΙΑΠ Α.Β.Δ.Δ. 

 ΚΙΝΗ ΠΝΓΗΑΠ Α.Δ 

 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ Α.Δ 

 Agroinvest A.E 

 

Πηνλ Ξίλαθα 6.1 θαη Γηάγξακκα 6.1 παξνπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε 

Δθηηκήζεηο αγνξάο, ε πνζνζηηαία εγρψξηα πψιεζε ηεο πξψηεο χιεο : 

Πφγηα, αλά επηρείξεζε βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ γηα ην έηνο 2009.  

 

 

 

Πίλαθαο  6.1 : Πνζνζηηαία πώιεζε ηεο πξώηεο ύιεο : όγηα, 

αλά επηρείξεζε βηνκεραληώλ δσνηξνθώλ  γηα ην έηνο 2009 

(Ξεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο). 

 

Διιεληθέο  βηνκεραλίεο 

δσνηξνθώλ 

 

Πνζνζηηαία πώιεζε  

όγηαο 

ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. 36%-37% 

ΜΤΛΟΙ ΟΓΙΑ Α.Δ 28%-30% 

ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ Α.Δ 26%-28% 

Agroinvest A.E 8%-10% 

Αλεμάξηεηνη έκπνξνη ππφινηπν 
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Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε ΠΝΓΗΑ ΔΙΙΑΠ 

Α.Β.Δ.Δ  θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζηελ πψιεζε 

ηεο Πφγηαο, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 36 ηνηο εθαηφ. Αθνινπζνχλ 

κε ειάρηζηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά νη  ΚΙΝΗ ΠΝΓΗΑΠ Α.Δ θαη ε 

ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ Α.Δ, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 29 θαη 26 ηνηο εθαηφ. 

Ζ Agroinvest Α.Δ θαηαιακβάλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 8 κε 10 ηνηο 

εθαηφ. 

 

 

Γηάγξαµµα 6.1 :  Πνζνζηηαία πώιεζε ηεο πξώηεο ύιεο : 

όγηα, αλά επηρείξεζε βηνκεραληώλ δσνηξνθώλ  γηα ην έηνο 

2009 (Ξεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο). 

 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δχν εθ ησλ θπξηνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ, πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ 

φπσο αξαβφζηηνο, ζίηνο, θξηζάξη, ζφγηα, ππνπξντφληα ζηηεξψλ. 

 

Tα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ, ε 

επσλπκία (brand name), ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο θάζε εηαηξείαο (εξγνζηάζηα, απνζεθεπηηθνί 

36%

28%

27%

8% 1%

Ροςοςτιαία πϊλθςθ Σόγια (2009)

ΣΟΓΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΥΛΟΛ ΣΟΓΛΑΣ Α.Ε ΔΘΜΘΤΛΑΚΘ Α.Ε

Agroinvest A.E Ανεξάρτθτοι ζμποροι
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ρψξνη), ν αξηζµφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ην δίθηπν 

δηαλνκήο θαη πψιεζεο. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 6.2 αλαθέξνληαη νη θάησζη  επηρεηξήζεηο βηνκεραληψλ 

δσνηξνθψλ : 

 

 ΠΝΓΗΑ ΔΙΙΑΠ Α.Β.Δ.Δ. 

 

 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ Α.Δ 

 

Πίλαθαο  6.2 : Παξνπζίαζε δύν εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ βηνκεραληώλ δσνηξνθώλ  ζηελ εγρώξηα αγνξά. 

 

ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ 

 

Γηεύζπλζε Έδξα:  

Βνπθνπξεζηίνπ 46-48, 10673 Αζήλα 

Ξσιήζεηο: 210 3664210 

Fax: 210 3644765 , 3631033 

Δξγνζηάζηα- Απνζεθεπηηθνί ρώξνη: 

Ταρλά Δχβνηα 

Ρει: 22280 22771-3 

Ξσιήζεηο: 22280 , 22774-5 

e-mail: mail@soyahellas.gr 

 

Πξνζσπηθό : 120 

mailto:mail@soyahellas.gr
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Κύθινο εξγαζηώλ : 420.392.156 € (2008) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο :   Εσνηξνθέο, Γεκεηξηαθά, Καξγαξίλεο. 

 

Άιια ζηνηρεία : Δίλαη ε κεγαιχηεξε ζε θχθιν εξγαζηψλ αιιά θαη 

εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα. Πηελ 

25εηή θαη πιένλ πνξεία ηεο έρεη κηα απνιχησο θαζεηνπνηεκέλε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθέο 

καξγαξίλεο, θπηηθά ιίπε, ζπνξέιαηα, καγεηξηθά ιίπε, ειαηφιαδα θαη 

θπηηθή ζαληηγί. Γεληθά ε εηαηξεία έρνληαο εηδηθφ ηκήκα Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ νπνηνπδήπνηε πξντφληνο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ Α.Δ 

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

    ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΓΟΑ: Βεζζαξίσλνο 9, Αζήλα 106 72, Αηηηθή 

    ΡΖΙΔΦΥΛΝ: 210 36.41.174-9 

    E-MAIL: dimigr@dimitriaki.gr 

    WEB SITE: www.dimitriaki.gr 

    Fax: 210 36.41.106 

 

Δξγνζηάζηα-Απνζεθεπηηθνί ρώξνη : 

 Πίλδνο – Θεζζαινλίθε 

 Ονδνιίβνπο – Πέξξεο 

Πξνζσπηθό : 30 

 

mailto:dimigr@dimitriaki.gr
http://www.dimitriaki.gr/
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Κύθινο εξγαζηώλ : 168.122.762 €  (2008) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο : Αληηπξνζσπείεο, εηζαγσγέο θαη ρνλδξηθή εκπνξία 

δσνηξνθψλ, ζπκπιεξσκάησλ θαη δεκεηξηαθψλ. 

Άιια ζηνηρεία : Ηδξχζεθε ην 1981. Ζ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ Α.Δ, κε 

δξαζηεξηφηεηα ζε αληηπξνζσπείεο, εηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην 

δεκεηξηαθψλ, ζπνξέιαησλ, αιεχξσλ, δσνηξνθψλ θαη 

ζπκπιεξσκάησλ επέιεμε ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ORAMA ERP 

ηεο εηαηξείαο Quality & Reliability AE, κέινο ηνπ Νκίινπ Ξνπιηάδε, 

γηα ηελ Δκπνξηθή θαη Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζή ηεο.  

 

6.2  Πσιήζεηο Παξαγσγηθώλ Δηαηξεηώλ ηνπ Κιάδνπ 

 

Πην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη νη πσιήζεηο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ 

βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε  

ελφηεηα κε βάζε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο 

(Ξίλαθαο 6.3). 
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Πίλαθαο 6.3 : Πσιήζεηο ησλ δύν επηρεηξήζεσλ βηνκεραληώλ 

δσνηξνθώλ ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. θαη  ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ Α.Δ  

(ζε ρηιηάδεο επξψ , Ξεγή : Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί). 

 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ ΠΝΓΗΑ ΔΙΙΑΠ 

Α.Β.Δ.Δ αθνινπζνχλ αχμνπζα πνξεία ηελ πεξίνδν 2003-2008. 

Δμαίξεζε απνηειεί ην έηνο 2006 θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθε κείσζε 

θαηά 20 εθαηνκκχξηα επξψ. Απφ ην έηνο 2003 έσο ην έηνο 2008 νη 

πσιήζεηο ηεο ΠΝΓΗΑ ΔΙΙΑΠ Α.Β.Δ.Δ απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 92,7 ηνηο εθαηφ. 

 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ 

Α.Δ παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008. Ρν 

έηνο 2007 ζεκεηψζεθε ν πςειφηεξνο θχθινο εξγαζηψλ  

188.858.891 € . Απφ ην έηνο 2003 έσο ην έηνο 2008 νη πσιήζεηο ηεο 

ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ Α.Δ απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 44,8 ηνηο 

εθαηφ. 

 

 

 

Επωνσμία 

 

2003 2004 2005 

 

2006 

 

2007 2008 

ΠΝΓΗΑ 

ΔΙΙΑΠ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

218.915,3 240.983,1 240.983,1 220.840,6 272.518,4 420.392,1 

ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ 

Α.Δ 

 

116.212,9 117.397,4 92.275,1 163.697,5 188.858,8 168.122,7 
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6.3 Παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαη  

         αβγνύ 

 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο εθ ησλ θπξηνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ (Ξίλαθαο 

6.4).  

 

Θξηηήξηα  επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη ν θχθινο 

εξγαζηψλ, ε επσλπκία (brand name), ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο θάζε εηαηξείαο (εθηξνθεία, εξγνζηάζηα, ζθαγεία, 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη), ν αξηζµφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, 

ην δίθηπν δηαλνκήο θαη πψιεζεο. 

  

Ξέξα απφ ηηο αλαθεξφκελεο εηαηξείεο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη 

πιήζνο αθφµε επηρεηξήζεσλ, νξηζµέλεο εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ 

ζε πςειή θιίµαθα πσιήζεσλ. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 6.4  αλαθέξνληαη νη θάησζη πηελνηξνθηθέο 

επηρεηξήζεηο: 

 

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθώλ : HELLENIC 

QUALITY FOODS Α.Δ. , ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ Α.Δ.,  ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ ΑΦΝΗ 

Α.Β.Δ.Δ., ΛΗΡΠΗΑΘΝΠ Θ. Α.Β.Δ.Δ. 

 

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο αβγώλ : ΒΙΑΣΑΘΖΠ Α.Ξ.Δ.Δ, 

ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ. 

 

Πίλαθαο 6.4 Παξαγσγηθέο / βηνκεραληθέο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ ηεο Πηελνηξνθίαο 
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      HELLENIC QUALITY FOODS Α.Δ. 

 

 

                   

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

Γ. Γελλεµαηά 190 18, Καγνχια, Αηηηθή 

Ρει.: 210-616.1500, θαμ: 210-616.1599 

 

Δξγνζηάζηα: 

Νδφο Διεπζίλαο . Γεξβελνρσξίσλ, 196 00 Κάλδξα 

Λέα Αξηάθε, 346 00 Δχβνηα 

 

Πξνζσπηθό : 450 

 

Κύθινο εξγαζηώλ :   103.384.319  €   ( 2008) 

  

Γξαζηεξηόηεηεο : Ξαξαγσγή, εηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην 

πξντφλησλ δχµεο. Δθηξνθή δψσλ -πηελνηξνθείν. Γηάζεζε δψλησλ 

πνπιεξηθψλ, λενζζψλ θαη αβγψλ εθθφιαςεο. Ξαξαγσγή θαη 

επεμεξγαζία θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Ξαξαγσγή αιιαληηθψλ, 

δσνηξνθψλ, ζπκπιεξσκάησλ θαη θαηεςπγκέλσλ θαγεηψλ. 

 

Άιια ζηνηρεία : Ηδξχζεθε ην 1980, µε ηελ επσλπκία Θαλάθεο 

 Αληψληνο Βηνµεραλία Φχιινπ Θξνχζηαο-Θαληαΐθη ΑΔΒΔ. Ξξνήιζε 

απφ µεηαηξνπή ζε Α.Δ ηεο λνµηθήο µνξθήο ηεο αηνµηθήο επηρείξεζεο 
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 «Βηνθπιθάλ» Αληψληνο Θαλάθεο (πξνυπήξρε απφ ην 1962). Ρν 

1986 ε εηαηξεία µκεηνλνκάζζεθε ζε Φχιιν-Θαληαΐθη-Πθνιηάηα Α. 

Θαλάθεο Α.Δ.Β.Δ., ελψ ην 1988 πέξαζε ζηνλ έιεγρν ηεο νηθνγέλεηαο 

 Η.Φηιίππνπ θαη ε επσλπκία ηεο άιιαμε ζε Θαλάθη Α.Δ. Κέρξη ηα ηέιε 

ηνπ 1999 αζρνιείην µε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ µε 

βάζε ηε δχµε. Πην ηέινο ηνπ 1999 ν φκηινο εηαηξηψλ ηνπ Η. Φηιίππνπ 

εμαγφξαζε κηα απφ ηηο πην ηζηνξηθέο πηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ΑΦΝΗ ΚΗΚΗΘΝ ΑΔ ε νπνία βξίζθνληαλ ζε θαζεζηψο δηαρείξηζεο απφ 

ηελ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ. Ζ εμαγνξά έγηλε απφ ηελ ΘΑΛΑΘΗ Α.Δ πνπ  

αλήθε ζηνλ φκηιν θαη ζηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ζε HELLENIC 

QUALITY FOODS (HQF) γηα λα ελζσκαηψζεη ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο, 

ηφζν απηή ησλ δπκψλ, φζν θαη απηή ησλ πνπιεξηθψλ. 

 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 φια ηα πξντφληα MIMIKOS δηαηίζεληαη 

κφλν ζπζθεπαζκέλα.  Έηζη, αθελφο κελ απμάλεηαη ε πξνζηαζία ηνπο 

απφ ηπραίεο εμσηεξηθέο επηκνιχλζεηο, αθεηέξνπ δε ν θαηαλαισηήο 

γλσξίδεη ηνλ παξαγσγφ ηνπ θνηφπνπινπ, ηελ πξνέιεπζή ηνπ, θαζψο 

θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ (εκεξνκελία ζθαγήο θαη ιήμεο θ.ι.π.). 

 

Πηα κέζα ηνπ 2001, ηνπνζεηήζεθε ζηελ αγνξά ε πξψηε ζεηξά απφ 

 πξντφληα κε βάζε ην θξέαο απφ θνηφπνπιν. Ξξφθεηηαη γηα λσπά 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ειιεληθά θνηφπνπια MIMIKOS. Ρν 

2002 θπθινθφξεζαλ θαη πξντφληα ηχπνπ αιιαληηθψλ (παξηδάθη, 

θηιέην θνηφπνπιν, ινπθάληθα θ.ιπ.), πάληα ζηελ ίδηα θηινζνθία. Ρν 

θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη 

φηη παξάγνληαη απφ λσπά Διιεληθά θνηφπνπια. 

 

Πηελ παξαγσγή αλαβαζκίζζεθαλ ην εθθνιαπηήξην, ην εξγνζηάζην 

δσνηξνθψλ θαη νη θάξκεο, ελψ θαηαζθεπάζζεθε έλα λέν ζθαγείν, 

ηεκαρηζηήξην θαη ηππνπνηεηήξην. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ  

εγθαηαζηάζεσλ μεπεξλάεη ηα 200.000 η.µ. 
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Πηε δηαθίλεζε αληηθαηαζηάζεθε φινο ν ζηφινο ησλ θνξηεγψλ κε λέα 

ζχγρξνλα νρήκαηα κε ςπθηηθφ ζάιακν ηθαλφ λα δηαηεξήζεη ην 

 πξντφλ ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ελψ, παξάιιεια, θαηαζθεπάζζεθαλ επηά λέα 

θέληξα δηαλνκήο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, κε ζχγρξνλεο ςπθηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη απφιπηα ν θχθινο ςχμεο απφ 

ηελ παξαγσγή κέρξη ην θαηάζηεκα πψιεζεο. 

 

 

ΑΓΓΔΛΑΚΗ Α.Δ. 

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

 

Νδφο Σαιθίδαο - Αηδεςνχ (6ν ριµ.), 341 00 Δχβνηα 

Ρει.: 22210-45011-2, 41648, θαμ: 22210-42010 

 

Δξγνζηάζηα: 

Έμσ Ξαλαγίηζα, 341 00 Σαιθίδα 

Αξηάθε Βαηψληαο, 341 00 Σαιθίδα 

Ταρλά, 344 00 Δχβνηα 

Γνθφο, 345 00 Αιηβέξη 

Ξνχξλνο, Θαζελνί, 340 18 Δχβνηα 

 

Πξνζσπηθό : 74 

 

Κύθινο εξγαζηώλ : 18.813.994  €  (2008)  
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Γξαζηεξηόηεηεο : Δθηξνθή πνπιεξηθψλ. Πθαγείν. Ξαξαγσγή, 

επεμεξγαζία θαη δηάζεζε λσπψλ, θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ θαη 

ππνπξντφλησλ πηελνζθαγείνπ. 

Άιια ζηνηρεία : Ζ νηθνγέλεηα Αγγειάθε άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ 

πηελνηξνθία ην 1962. Ν Ληθφιανο θαη ε Ξαλαγηψηα Αγγειάθε 

δεκηνχξγεζαλ κηα κηθξή νηθνγελεηαθή πηελνηξνθηθή επηρείξεζε ζηε 

Σαιθίδα. Πηαδηαθά, νη ζπλζήθεο ζηελ Διιεληθή αγνξά άιιαμαλ θαη νη 

λέεο, κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο ζε κηα ζχγρξνλε, 

θαζεηνπνηεκέλε βηνκεραληθή κνλάδα. 

Ρν 1992 ηδξχζεθε ε Αγγειάθεο Α.Δ. θαη θαηαζθεπάζηεθε ηδηφθηεην 

ζχγρξνλν πηελνζθαγείν ζηελ πεξηνρή ηνπ Ξνχξλνπ Δχβνηαο. Ζ λέα 

γεληά ηεο νηθνγέλεηαο Αγγειάθε, ν Θάλνο θαη ν Ραμηάξρεο, κπήθαλ 

δπλακηθά ζηελ επηρείξεζε θαη ζπλέβαιαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αλέιημε ηεο Αγγειάθεο Α.Δ. ζε κία άξηηα νξγαλσκέλε κνλάδα 

παξαγσγήο λσπνχ θνηφπνπινπ.  

Νη ζπλερείο θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο επελδχζεηο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επελδπηηθφ πξφγξακκα 

ζπλνιηθήο αμίαο 3.500.000€ ηελ ηειεπηαία 5εηία, γηα αλάπηπμε 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 

 θαηαηέζεθε λέν επελδπηηθφ πιάλν, αμίαο 12.000.000 €, πνπ αθνξά 

βειηηζηνπνηήζεηο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο.  
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Ζ επηρείξεζε εδξεχεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σαιθίδαο, ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζχγρξνλεο θαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο. Νη θχξηεο 

παξαγσγηθέο ηεο κνλάδεο είλαη νη εμήο: 

 Ξηελνηξνθηθέο κνλάδεο θιεηζηνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 8 

εθαηνκκπξίσλ πηελψλ εηεζίσο  

 Δξγνζηάζην παξαγσγήο δσνηξνθψλ 100% θπηηθψλ (ζηηάξη, 

θαιακπφθη, ζφγηα).  

 

 Πχγρξνλν θαη άξηηα εμνπιηζκέλν εξγνζηάζην πηελνζθαγήο κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηεκαρηζηήξην.  

 Πηφιν θνξηεγψλ ςπγείσλ εμνπιηζκέλν κε θαηαγξαθηθά 

ζεξκνθξαζίαο πνπ παξέρνπλ πιεξνθφξεζε αλά 2΄. Ζ 

θαηαγξαθή ησλ ζεξκνθξαζηψλ παξαθνινπζείηαη απφ 

δνξπθνξηθφ ζχζηεκα.  

 Ζ επηρείξεζε έρεη ηδηφθηεην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κέζα ζηε 

Σαιθίδα, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη φιεο νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 

Κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ελ γέλεη 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο μεθηλά απφ ηελ θάξκα γελλεηφξσλ, 

ζπλερίδεηαη ζηελ εθθφιαςε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λενζζψλ ζηνπο 

ζαιάκνπο εθηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην πηελνζθαγείν. 

Νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 

ηνλ ηειηθφ απνδέθηε, ηνλ θαηαλαισηή, φπσο αθξηβψο νξίδεη ε Ιεπθή 

Βίβινο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα ηξφθηκα 

(from farm to fork). 

Πήκεξα, ηα πξντφληα Αγγειάθεο δηαηίζεληαη ζηα κεγαιχηεξα super 

markets ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζε γλσζηέο εηαηξείεο καδηθήο 

εζηίαζεο. 
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 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Δ.Δ. 

 

 

       

 

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

Ραλάγξα, 320 09 Πρεµαηάξη 

ηει.: 22620-55468, 55478, θαμ: 22620-55478 

 

Δξγνζηάζηα: 

Φιφθα, Ραλάγξα, 341 00 Πρεµαηάξη 

Οαρήιε, 320 09 Πρεµαηάξη 

Ξαληείρη, 341 00 Σαιθίδα 

Αγ. Αζαλάζηνο, 320 09 Πρεµαηάξη 

 

Πξνζσπηθό : 110 

 

Κύθινο εξγαζηώλ : 27.127.060  €   (2008) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο : Ξηελνηξνθείν. Ξηελνζθαγείν. Δπεμεξγαζία 

λσπψλ θαη θαηεςπγµέλσλ πνπιεξηθψλ. Ξαξαγσγή (θαζφλ) θαη 

εµπφξην πηελνηξνθψλ. 

 

Άιια ζηνηρεία : Ζ εηαηξία ΑΦΝΗ ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ Α.Β.Δ.Δ. 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο πηελνηξνθίαο γηα πάλσ απφ 40 

ρξφληα. Ζ εηαηξία ΑΦΝΗ ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ Α.Β.Δ.Δ. θαζεηνπνηεί πιήξσο ηελ 
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παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία, δηαζέηνληαο ηδηνθηήηεο κνλάδεο 

αλαπαξαγσγήο λενζζψλ, παξαγσγήο θπξακάησλ, εθηξνθήο 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, ζθαγείν,  ηππνπνίεζε θαζψο θαη ζηφιν 

θνξηεγψλ ςπγείσλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηνλ πιήξε πνηνηηθφ έιεγρν 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο, 

παξάγνληαο θαη δηαλέκνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο άξηζηα πξντφληα. 

  

Ζ εηαηξία ζηνλ 21ν αηψλα, ζπλερίδεη λα επελδχεη ζηε δηαζθάιηζε θαη 

ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, επελδχεη ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζεο, έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο, άξηζην πξντφλ γηα πάλσ απφ 40 ρξφληα. 

 

 

 

ΝΙΣΙΑΚΟ Θ. Α.Β.Δ.Δ. 

 

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

ΒΗ.ΞΔ. , Γήµνο Ξαζζαξψλαο, Ονδνηφπη, 455 00, Ησάλληλα 

Ρει.: 26510-22200, 36734-5, 20769, θαμ: 26510-20769 

Δξγνζηάζηα-θαγεία: 

ΒΗ.ΞΔ. , Γήµνο Ξαζζαξψλαο,, 455 00 Ησάλληλα 

Ξεδηλή, 455 00 Ησάλληλα 

Θαιαµηά, 47 100, Άξηα 

Θεξµά Ληγξίηαο, 62 100, Πέξξεο  

www.nitsiakos.gr 

 

http://www.nitsiakos.gr/
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Πξνζσπηθό : 550 

 

Κύθινο εξγαζηώλ :  117.733.902,47 €   (2008) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο : Ξηελνηξνθείν. Γηάζεζε λενζζψλ θαη αβγψλ 

εθθφιαςεο. Δπεμεξγαζία λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ. 

Ξαξαγσγή πηελνηξνθηψλ, δσνηξνθψλ θαη ηξνθψλ θαηνηθίδησλ 

δψσλ. 

 

Άιια ζηνηρεία : Ζ Θ. Ληηζηάθνο Α.Β.Δ.Δ κε έδξα ηα Ησάλληλα θαη 

35εηή παξνπζία ζηνλ θιάδν ηεο πηελνηξνθίαο θαηέρεη εμέρνπζα 

ζέζε κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, 

παξέρνληαο ζηνλ θαηαλαισηή πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα κέζα απφ 

έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 

κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο. Ηδξχζεθε ην 1995. Ξξνήιζε απφ 

µκεηαηξνπή ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο Ληηζηάθνο Θ. &Πία ΝΔ, πνπ 

πξνυπήξρε απφ ην 1973. Ρα θχξηα αληηθείκελα ηεο Ληηζηάθνο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία κηαο επξείαο γθάκαο 

πξντφλησλ θνηφπνπινπ, θνπλειηνχ, δσνηξνθψλ γηα παληφο ηχπνπ 

θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε θαη πξψησλ πιψλ γηα δσνηξνθέο, 

ηξνθψλ γηα ζθχινπο θαη γάηεο, νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ. 

 

Πηειερσκέλε κε ηθαλφηαην επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη εξγαηνηερληθφ 

δπλακηθφ 550 αηφκσλ θαη έληνλε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Διιάδα, έρεη 

ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Ζπείξνπ 

αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο πηελνηξνθίαο ιεηηνπξγψληαο  

έλα πιήξσο θαζεηνπνηεκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο, ε Ληηζηάθνο 

Α.Β.Δ.Δ δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά θαη δηαηεξεί ηνλ άκεζν έιεγρν ζε 

φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο απφ ηελ εθηξνθή παηξνγνληθψλ νξλίζσλ 

έσο ηελ ηππνπνίεζε θαη δηαλνκή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 
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Ζ πξνζήισζε ηεο εηαηξίαο ζηε δηαηξνθή εζηηάδεηαη ζε ηέζζεξηο 

θεληξηθνχο άμνλεο:  

– Πηε ρξήζε πξψησλ πιψλ απνθιεηζηηθά θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη 

απαιιαγκέλσλ απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο.  

– Πηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κε 

ιήςε δεηγκάησλ γηα ρεκηθή αλάιπζε ζε θάζε παξαιαβή. 

–Πηηο ηζνξξνπεκέλεο ζπλζέζεηο, ζηελ θαηάξηηζε ησλ νπνίσλ 

ζπλεξγάδεηαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Ληηζηάθνο κε 

ζπκβνχινπο ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

– Πηνλ ηξφπν παξαζθεπήο κε ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγνζηαζίσλ δσνηξνθψλ ζε Ησάλληλα θαη 'Αξηα.  

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί πιήζνο πηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην λνµφ 

Ησαλλίλσλ, θαζψο θαη 8 ππνθαηαζηήµαηα γηα ηε δηαλνµή ησλ 

πξντφλησλ ηεο αλά ηελ Διιάδα. Ξξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα 

«Ληηζηάθνο» λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο - νπνπδήπνηε ζηελ 

Διιάδα - νιφθξεζθα, ε εηαηξία δηαζέηεη θέληξα δηαλνκήο ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, δίθηπν αληηπξνζψπσλ θαη ζηφιν 150 ηδηφθηεησλ 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαη ςπγείσλ.  

Ρα πξντφληα ηεο Ληηζηάθνο ΑΒΔΔ δηαηίζεληαη ζε αιπζίδεο ζνχπεξ 

κάξθεη, θξενπσιεία, ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο θξέαηνο, ελψ νινέλα απμεηηθή ηάζε παξνπζηάδνπλ νη 

εμαγσγέο θαηεςπγκέλσλ αιιά θαη θξέζθσλ πξντφλησλ ζηηο ρψξεο 

ηεο Βαιθαληθήο θαη ζηελ Θχπξν.  
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ΒΛΑΥΑΚΗ Α.Π.Δ.Δ.  

 

 

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

ΒΙΑΣΑΘΖΠ Α.Ξ.Δ.Δ. 

Ιπθνχξγνπ 2 & Θεθηζίαο, 152 31 Σαιάλδξη 

Ρει:  210 6776984 

Fαx: 210 6776986 

info@eggs.gr 

Πηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο: 

 

Ρα ηδηφθηεηα θηήκαηα ηεο ΑΒΓΑ ΒΙΑΣΑΘΖ βξίζθνληαη ζην Ύπαην 

Θεβψλ θαη ζηα Θαιχβηα Θνξηθνχ μεπεξλψληαο ηα 300 ζηξέκκαηα. 

Πηα θηήκαηα απηά, παξάγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ηα αβγά ηα νπνία 

πιεξνχλ ηηο απζηεξφηαηεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο. 

 

mailto:info@eggs.gr
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Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα 

ζπλεξγαδφκελα κε ηελ εηαηξεία θηήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζην 

Πρεκαηάξη Βνησηίαο, ζηα Κέγαξα Αηηηθήο θαη ζην λεζί ησλ Θπζήξσλ.  

Ζ έθηαζε ησλ ηδηφθηεησλ θαη ζπλεξγαδνκέλσλ θηεκάησλ μεπεξλά ηα 

400 ζηξέκκαηα.  

Πξνζσπηθό :  60 

 

Κύθινο εξγαζηώλ : 10.912.272,77  €   (2008) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο : Ξηελνηξνθείν, δηάζεζε αβγψλ.  

Άιια ζηνηρεία : Απφ ην 1949 ηα Αβγά Βιαράθε πξνκεζεχνπλ ηελ 

αγνξά θαη ην ειιεληθφ λνηθνθπξηφ κε θξέζθα αβγά δηαθφξσλ 

πνηθηιηψλ θαη έρνπλ θαζηεξσζεί πιένλ ζηελ ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα 

θαηαλαισηή θαη ηεο Διιελίδαο λνηθνθπξάο κε έλα πξντφλ πνπ είλαη 

απφιπηα αζθαιέο θαη πνιχ πςειήο πνηφηεηαο. Ρα Αβγά Βιαράθε 

ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Θσλζηαληίλν Βιαράθε, ηνλ παηξηάξρε ηεο 

πηελνηξνθίαο ζηελ Διιάδα. Πήκεξα, ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε 

ζην ρψξν ησλ θξέζθσλ αβγψλ ζπλερίδεη ν ηερλνθξάηεο Γηάλλεο 

Βιαράθεο, γηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ. Ζ ΑΒΓΑ ΒΙΑΣΑΘΖ κε ηελ 

ππνδεηγκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαη ηελ ηήξεζε 

πνιχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο 

έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πηελνηξνθίαο ζηελ 

Διιάδα. 

Δηζήγαγε ηα θαιχηεξα πβξίδηα νξλίζσλ, επέβαιιε ηνλ απηνκαηηζκφ 

θαη καδί κε άιινπο ζπληειεζηέο βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

ηεο πηελνηξνθίαο ζηε ρψξα καο . 

Ππλνπηηθά γηα ηελ πηελνηξνθηθή επηρείξεζε ΑΒΓΑ ΒΙΑΣΑΘΖ : 
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 60 ρξφληα ιεηηνπξγίαο κε θχξην γλψκνλα ηελ πξνζήισζε ζηελ 

παξάδνζε θαη ζηελ πνηφηεηα. 

 300.000 θαη πιένλ θφηεο ζηηο θάξκεο ησλ Αβγψλ Βιαράθε. 

 75 εθαηνκκχξηα αβγά εηεζίσο ζε νθηψ δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο. 

 Κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο αβγψλ ζηελ 

Διιάδα, κε 10 εθαη. επξψ εηήζην ηδίξν θαη κε ζηαζεξά αλνδηθή 

πνξεία  

 Ζ κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο βηνινγηθψλ αβγψλ θαη 

αβγψλ ειεπζέξαο βνζθήο. 

 Ζ πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ παξήγαγε αβγά Βηνινγηθήο 

Γεσξγίαο. 

 Ζ πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ παξήγαγε αβγά Αρπξψλα 

απφ θφηεο ηατζκέλεο απνθιεηζηηθά κε θαιακπφθη. 

 Ζ πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ παξήγαγε θαη δηέζεζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο αβγά απφ θφηεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο (Αρπξψλαο - Ξαξαδνζηαθφ θνηέηζη) απφ ην 1994. 

 Δπελδχζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ άλσ ηνπ 25% ζηελ εηαηξεία κε 

κνλαδηθφ ζηφρν ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

πξσηνπνξία. 

 Άλσ ηνπ 25% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο είλαη βηνινγηθήο 

γεσξγίαο. 

 Ζ πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ εθάξκνζε εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα ηελ εγγχεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, φρη κφλν ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κε ηελ πηζηνπνίεζε ISO 

22000-2005, HACCP, ΓΖΥ, Agrocert θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο. 
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ΥΡΤΑ ΑΤΓΑ Α.Δ 

  

 

 

Γηεύζπλζε Έδξα: 

 

ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ  

16ν Σεικ. ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΑΘΖΛΥΛ-ΙΑΚΗΑΠ & ΔΙΑΗΥΛ 61  

Ρ.Θ. 145 64 - Λ.ΘΖΦΗΠΗΑ 

Πηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο: Πρεκαηαξίνπ Βνησηίαο θαη 

Σηιηνκνδίνπ Θνξηλζίαο. 

 

Πξνζσπηθό : 100 

 

Κύθινο εξγαζηώλ :   18.260.805,24 €  (2008) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο : Ξηελνηξνθείν, δηάζεζε αβγψλ.  

Άιια ζηνηρεία :Ζ εηαηξία ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ κε έδξα ζην Θαπαλδξίηη, 

δηαζέηεη ππεξζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζηηο 

πεξηνρέο Πρεκαηαξίνπ Βνησηίαο θαη Σηιηνκνδίνπ Θνξηλζίαο. Ηδξχζεθε 

ζην ηέινο ηνπ 1996. Ζ εκεξήζηα παξαγσγή ζπγθεληξψλεηαη  θαη 

ζηέιλεηαη ζην ππεξζχγρξνλν σνζθνπηθφ θέληξν ηεο εηαηξίαο ζην 

Ξνιπδέλδξη Αηηηθήο.  
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Ζ εηαηξία ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ είλαη ε πξψηε θαη κνλαδηθή εηαηξία 

ηνπθιάδνπ πνπ απέθηεζε ην πηζηνπνηεηηθφ ISO 9002 γηα ηηο άξηζηεο 

 ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο ησλ αβγψλ. Ρα 

ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ πξνζθέξνπλ πνιιέο επηινγέο γηα φιεο ηηο 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο, ζε πνηθηιία ζπζθεπαζηψλ αλαιφγσο ηεο 

πνζφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ αβγψλ. 

Ζ εηαηξία ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηερληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Γηαζέηεη απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα γηα 

ην λεξφ θαη ηελ ηξνθή, θαζψο θαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε 

νξγαληθφ ιίπαζκα, θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο ρξήζε.  

Ρν πιήξσο εμεηδηθεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ θξνληίδεη γηα 

 ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ κνλάδσλ ελψ ν 

ηδηφθηεηνο ζηφινο θνξηεγψλ, κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ην πξντφλ ζε 

φιν ην δίθηπν πψιεζεο αλά ηελ Διιάδα. 

 

6.4   Πσιήζεηο Παξαγσγηθώλ Δηαηξεηώλ ηνπ Κιάδνπ 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη νη πσιήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ 

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα κε βάζε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ( Ξίλαθαο 6.5 

θαη  Ξίλαθαο 6.6). 

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθώλ: HELLENIC 

QUALITY FOODS Α.Δ. , ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ Α.Δ.,  ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ ΑΦΝΗ 

Α.Β.Δ.Δ., ΛΗΡΠΗΑΘΝΠ Θ. Α.Β.Δ.Δ. 

 

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο αβγώλ : ΒΙΑΣΑΘΖΠ Α.Ξ.Δ.Δ, 

ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ. 
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Ξηελνηξνθηθέο εηαηξίεο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

 

Πίλαθαο 6.5 Πσιήζεηο ζε ρηιηάδεο (€)  πηελνηξνθηθώλ 

εηαηξηώλ παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθώλ (2002-2008) 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ ΑΦΝΗ Α.Β.Δ.Δ. 

παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν 2002-2008. Απφ ην έηνο 

2002 έσο ην έηνο 2004 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο απμήζεθαλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 31 ηνηο εθαηφ. Υζηφζν έσο ην έηνο 2006 ε 

επηρείξεζε παξνπζίαζε κείσζε πσιήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 17,3 ηνηο 

εθαηφ. Ππγθεληξσηηθά απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 2008 νη 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ ΑΦΝΗ απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 76 ηνηο εθαηφ. 

 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ Α.Δ. παξνπζηάδνπλ 

απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν 2002-2008. Απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 

2004 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ  27,5 ηνηο εθαηφ. Υζηφζν έσο ην έηνο 2006 ε επηρείξεζε 

παξνπζίαζε κείσζε πσιήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 28,4 ηνηο εθαηφ. 

 

Δπωνςμία 

 

2002 2003 2004 2005 

 

2006 

 

2007 2008 

ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ 

ΑΦΟΙ 

Α.Β.&Δ.Δ. 

15.44,1 18.580,9 20.267 18.892,9 16.784,9 24.520,5 27.127 

ΑΓΓΔΛΑΚΗ 

Α.Δ. 
16.064,6 19.025,3 20.454,2 19.108,0 14.606 18.757,1 18.813,9 

ΝΙΣΙΑΚΟ 

Θ. Α.Β.Δ.Δ. 
73.734,8 83.334,5 89.434,6 80.824,3 81.300,3 114.324,9 117.733,9 

HELLENIC 

QUALITY 

FOODS Α.Δ. 

109.938,2 99.334,5 99.959,1 82.030,8 81.060,3 93.592,5 103.384,3 
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Ππγθεληξσηηθά απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 2008 νη πσιήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ Α.Δ. απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ  

17,5 ηνηο εθαηφ. 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΛΗΡΠΗΑΘΝΠ Θ. Α.Β.Δ.Δ. παξνπζηάδνπλ 

αχμνπζα πνξεία ηελ πεξίνδν 2002-2008. Δμαίξεζε απνηειεί ην έηνο 

2005 θαη 2006 θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθε κηθξή κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 9,6 θαη 9 ηνηο εθαηφ, αληηζηνίρσο. Απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 

2008 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΛΗΡΠΗΑΘΝΠ Θ. Α.Β.Δ.Δ. 

απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 59,7 ηνηο εθαηφ. 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο HELLENIC QUALITY FOODS Α.Δ.Ρ. 

παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν 2002-2008. Ρν έηνο 2006 νη 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο HELLENIC QUALITY FOODS Α.Δ.Ρ. 

βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ 81.060.318 € 

Πηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2002-2008 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο 

έρνπλ κεησζεί νξηαθά πεξί ηα επηά εθαηνκκχξηα επξψ. 

Ξηελνηξνθηθέο εηαηξίεο παξαγσγήο αβγνχ. 

 

Πίλαθαο 6.6 :  Πσιήζεηο ζε ρηιηάδεο (€)  πηελνηξνθηθώλ 

εηαηξηώλ παξαγσγήο αβγνύ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2008. 

 

Επωνσμία 

 

2003 2004 2005 

 

2006 

 

2007 2008 

Βιαράθεο 

Α.Π.Δ.Δ. 

 

5.207,8 6.012,4 6.553,9 6.819,3 9.151,7 10.912,2 

Υξπζά 

Απγά Α.Δ. 

 

16.191,4 17.765,8 17.851 18.222,1 18.203,2 18.260,8 
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Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΒΙΑΣΑΘΖΠ Α.Ξ.Δ.Δ παξνπζηάδνπλ 

αχμνπζα πνξεία ηελ πεξίνδν 2003-2008. Απφ ην έηνο 2003 έσο ην 

έηνο 2008 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΒΙΑΣΑΘΖΠ Α.Ξ.Δ.Δ 

απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 109 ηνηο εθαηφ. 

 

Νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ παξνπζηάδνπλ 

αχμνπζα πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2008. Απφ ην έηνο 2003 έσο 

ην έηνο 2008 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 43,3 ηνηο εθαηφ. 
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Θεθάιαην 7ν  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

Δηζαγσγή 

Κία απφ ηεο πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη ρξήζηκεο κεζφδνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο απνηειεί ε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. 

Απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ (Ληάξρνο, 2004). 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απνηειεί θαηάιιειε κεζνδνινγία κε 

ηελ νπνία ζπλνςίδεηαη κεγάινο αξηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα ζπγθξηζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο ή 

θαη ελφο θιάδνπ ζπλνιηθά (Αζηαλφο, 2004). 

Κεηαμχ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ είλαη θαη ε κέζνδνο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ (Ξαπαδφπνπινο, 1986, Ρζαθιάγθαλνο, 1987, 

Ιαδαξίδεο & Ξαπαδφπνπινο, 2001).  

Ζ αλάγθε λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή, ηφζν ε πξαγκαηηθή αμία φζν 

θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ απνιχησλ κεγεζψλ είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

νδήγεζε ζηε ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Γηα λα 

έρεη έλαο αξηζκνδείθηεο αμία ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ζρέζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ νηθνλνκηθφ, θαη κέζα απφ απηνχο 

κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα  

(Ληάξρνο, 2004). 

Κε ηνλ φξν αξηζκνδείθηεο ελλννχκε ηελ απιή ζρέζε ελφο θνλδπιίνπ 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο σο 

πξνο έλα άιιν θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ κία απιή καζεκαηηθή 

κνξθή. (β) Νη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο ή επηρείξεζεο, απφ ηηο νπνίεο 
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πξνθχπηνπλ δηαπηζηψζεηο ηφζν γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε φζν θαη 

γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

(Ξαπαδφπνπινο, 1986).  

Ν ηζνινγηζκφο είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ε νπνία εκθαλίδεη, κε 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζπλνπηηθά, ζε ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο θαη κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο ηελ 

πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

θαη ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα θεθάιαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Ν ηζνινγηζκφο νλνκάδεηαη 

επίζεο θαη θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ή έθζεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο (Δπζπκφγινπ, 

2001). 

Ν ηζνινγηζκφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ ηα Απνηειέζκαηα 

Σξήζεσο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο κεηαμχ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ (Ιαδαξίδεο & 

Ξαπαδφπνπινο, 2002, Ιαδαξίδεο & Ξαπαδφπνπινο, 2005). 

Απφ ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκψλ θαη Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο), κέζσ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, παξέρεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

αλαιπηή ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηνπ αμηφρξενπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (Ylli-Olli & Virtanen, 

1989 Ξαπαδφπνπινο, 1986, Γθίλνγινπ, Γ & Ραρπλάθεο Ξ, 2004 

Walsh, 2009).  

Ξάλησο, παξά ην γεγνλφο φηη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη ηα δηθά 

ηεο αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο ζέζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ν ππνινγηζκφο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ ρξήζηκνο. Κε 

ηνλ ηξφπν απηφ, ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε παξνπζίαζε κε επλντθνχο αξηζκνδείθηεο, ζε ζρέζε πάληα 
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κε ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαζψο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηεο 

αδπλακία (Ρζαθιάγθαλνο, 2000, Ληάξρνο, 2004). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

πεξηιακβάλεη ην ζηάδην επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ, απφ ηελ πιεζψξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη κηα 

παξαγσγηθή κνλάδα, ην ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, κέζσ ηεο εθηίκεζεο ησλ δεηθηψλ, θαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη νηθνλνκηθήο εξκελείαο ησλ δεηθηψλ (Ρδσλάηνο, 

1983, Ξαπαδφπνπινο, 1986 Ρζαθιάγθαλνο, 1987).  

Πεκεηψλεηαη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επεξεάδνληαη φρη 

κφλν απφ ηηο ελδνεπηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παξαγσγηθή κνλάδα πνπ κειεηάηαη, 

αιιά, παξάιιεια, θαη απφ δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα ν πιεζσξηζκφο. Ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο 

ζπλεθηηκά φινπο ηνπ παξάγνληεο θαη δίλεη ηελ αλάινγε βαξχηεηα 

ζηνλ θάζε αξηζκνδείθηε (Ρδσάλλνο,1983 , Ξαπαδφπνπινο, 1986). 

Νη αξηζκνδείθηεο πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηα ινγηζηηθά κεγέζε 

έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ζηφρνπο : 

1. Ρελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ δηαγλψζεσο θαη εθηηκήζεσο ησλ 

φξσλ ή ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

2. Ρελ θαηάξηηζε ησλ δεηθηψλ κε ηξφπν εληαίν ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ζχγθξηζε ηνπο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο 

νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

3. Ρελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ζηαηηζηηθνχ 

πιηθνχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φρη 

κφλν ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη πιαηχηεξα εθείλσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Παθέιιε, 2009). 
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Αλ θαη ππάξρεη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ αξηζκνδεηθηψλ νη 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη παξαθάησ :  

 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο ή Γξαζηεξηφηεηαο 

(Efficiency Ratios or Turnover Ratios or Activity Ratios). 

 Γείθηεο Οεπζηφηεηαο (Liquidity Ratios) 

 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (Profitability Ratios) 

 Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο (Solvency-Leverage Ratios or 

Financial Ratios) (Walsh, 2009). 

 

7.1 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο (Liquidity Ratios) 

Οεπζηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ιήγνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο (Παθέιιε, 2009). 

Νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο εξκελεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο λα αληηκεησπίζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο λα παξεκπνδηζηεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

(Ξαπαδφπνπινο, 1986,  Ρζαθιάγθαλνο Α, 1996, Weston & Brigham, 

1997).  

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο 

ξεπζηνπνηήζεσο, ελψ νη ππνρξεψζεηο δηάθνξνπο βαζκνχο 

ιεθηφηεηαο. Ξξψηηζην κέιεκα ηεο επηρεηξήζεσο πξέπεη λα είλαη ε 

επίηεπμε βαζκνχ ξεπζηνπνηήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην βαζκφ ιεθηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ, ψζηε ε 

επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα εμνθιεί ηηο ιήγνπζεο ππνρξεψζεηο 

ηεο. Ν φξνο ξεπζηφηεηα, ζπλεπψο δελ είλαη ηαπηφζεκνο κε ηνλ φξν 

κεηξεηά (Παθέιιε, 2009). 

Γηα λα κπνξεί κία νηθνλνκηθή κνλάδα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ξεπζηά 
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ζηνηρεία, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 

κεηαηξνπή ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε πσιήζεηο, ησλ πσιήζεσλ ζε 

απαηηήζεηο θαη ηέινο ησλ απαηηήζεσλ ζε κεηξεηά. 

Θαηά γεληθφ θαλφλα γηα λα ζεσξεζεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα φηη 

βξίζθεηαη ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

1. Λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηζηψλ ηεο θαζψο επίζεο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εμνθιεί ηηο ιεμηπξφζεζκέο ππνρξεψζεηο 

ηεο. 

2. Λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμφθιεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ηφθσλ θαη κεξηζκάησλ ησλ κεηνρψλ ηεο. 

3. Λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο θαη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Καθξνρξφληα ε ξεπζηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρεηξήζεσο. Ζ επηρείξεζε πνπ επί ζεηξά εηψλ δελ πξαγκαηνπνηεί 

θέξδε, δελ ζα είλαη ζε ζέζε καθξνρξφληα λα εμεπξίζθεη ηα 

απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηεο. 

Νη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Απιθμοδείκηηρ γενικήρ πεςζηόηηηαρ. 

2. Απιθμοδείκηηρ ειδικήρ πεςζηόηηηαρ. 

3. Απιθμοδείκηηρ αμςνηικού σπονικού διαζηήμαηορ. 

4. Απιθμοδείκηηρ ηαμειακήρ πεςζηόηηηαρ (Ληάξρνο, 2004). 

 

7.1.1 Ο Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο ή Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

(Current Ratio) 

Ν δείθηεο Θπθινθνξηαθήο ή Γεληθήο Οεπζηφηεηαο είλαη ν δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξάμε, γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε βξαρπρξφληνπο φξνπο (Γθιεδάθνο, 1992 

Bond, 1997, Weston & Brigham, 1997). Ιέγεηαη θαη δείθηεο 

θεθαιαίνπ θηλήζεσο, επεηδή ηα κεγέζε πνπ ζπζρεηίδνληαη γηα ην 
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ζρεκαηηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ απνηεινχλ ηα δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ θεθαιαίνπ θηλήζεσο (Παθέιιε, 2009). 

Ν δείθηεο απηφο νξίδεηαη κε ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

Γείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ = Κςκλοθοπιακό Δνεπγηηικό /  

  Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ 

Γείρλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο 

θαιχπηνληαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

ελεξγεηηθνχ, δειαδή ηα ηξερνχκελα «δηαζέζηκα» ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο (Dickerson et al., 1995,  Ξαπαδφπνπινο, 1986).  

Πεκεηψλεηαη φηη ην θπθινθνξηαθφ ελεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ εθείλα 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξνβιέπεη φηη 

ζα ξεπζηνπνηήζεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο κέζα ζε 

έλα έηνο (Dickerson et al., 1995 Weston & Brigham, 1997). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ 

ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξέπεη λα εμνθιήζεη ζε 

ζχληνκν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζπλήζσο αληηζηνηρεί πάιη ζε 

έλα έηνο (Ληάξρνο, 2004). 

Ν δείθηεο απηφο απνηειεί έλδεημε ηνπ βαζκνχ αζθάιεηαο κε ηνλ 

νπνίν βξαρπρξφληεο πηζηψζεηο κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, δειαδή αληαλαθιά ηελ 

ηξέρνπζα ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πιεξσκή ησλ θαζεκεξηλψλ απαηηεηψλ ππνρξεψζεσλ ηεο (Ληάξρνο, 

2004). 

Αλαιπηηθφηεξα, αλ ν δείθηεο πάξεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα 

είλαη έλδεημε χπαξμεο ξεπζηφηεηαο, δειαδή ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξθαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο, ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία (Ξαπαδφπνπινο, 1986 Weston & Brigham, 1997). Αλ ε 

ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κνλάδα, ε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηθαλφηεηα ξεπζηφηεηαο, κε 
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απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη κηθξφ πεξηζψξην αζθάιεηαο θαη θαζφινπ 

ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε (Dickerson et al., 1995). Ρέινο, 

φηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε ηζνχηαη κε ηελ κνλάδα, ε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αδηαθνξίαο φζνλ 

αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ξεπζηφηεηαο, κηαο θαη ην θπθινθνξηαθφ 

ελεξγεηηθφ ηεο θαιχπηεη αθξηβψο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο (Ληάξρνο, 2004). 

 

7.2 Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο ή Γξαζηεξηόηεηαο 

(Efficiency Ratios) 

Ρφζν ε δηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φζν θαη άιια πξφζσπα 

ηα νπνία ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ζηνρεχνπλ ή 

επηζπκνχλ ζηελ φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Απηφ πνπ ηζρχεη θαηά γεληθφ 

θαλφλα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη φηη είλαη πξνο φθεινο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα ρξεζηκνπνηεί ζε εληαηηθφ βαζκφ ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (Ληάξρνο, 2004). 

Νη δείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο απνηππψλνπλ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν κηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα 

δηαζέζηκα ηεο γηα ηελ επίηεπμε πξνζδηνξηζκέλνπ ζηφρνπ πσιήζεσλ 

(Snodgrass & Wallace, 1980· Ξαπαδφπνπινο, 1986· Weston & 

Brigham, 1997). Κε άιια ιφγηα, δείρλνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηά 

ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ 

ειέγρεη (Penson & Lins, 1980· Yli-Olli & Virtanen, 1989). 

Κέζα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεηθηψλ Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο 

ή Γξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζε πνην βαζκφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο 

επηρείξεζεο (απνζέκαηα, απαηηήζεηο) κεηαηξέπνληαη ζε ξεπζηά  

(Ληάξρνο, 2004). 
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Έηζη κηα επηρείξεζε είλαη επηθεξδήο φζν πην πςεινί είλαη νη δείθηεο 

Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο θαη απαηηείηαη κηθξφηεξε επέλδπζε γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη πσιήζεηο ηεο. Νη δείθηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε θάπνηαο ζρεηηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

πσιήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (Weston & Brigham, 

1997). 

Νη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ βπασςππόθεζμων ςποσπεώζεων. 

2. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηων. 

3. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ ειζππάξεωρ απαιηήζεων. 

4. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ καθαπού κεθαλαίος 

κίνηζηρ. 

5. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ηος ενεπγηηικού. 

6. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ ιδίων κεθαλαίων. 

7. Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ παγίων (Ληάξρνο,  

2004). 

 

7.2.1 Ο Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απνζεκάησλ 

(Inventory Turnover Ratio) 

Ν δείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο Απνζεκάησλ κεηξά ην κέζν 

ξπζκφ ηαρχηεηαο κε ηνλ νπνίν ηα απνζέκαηα εηζέξρνληαη θαη 

εμέξρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή φπσο ιέγεηαη, ην ξπζκφ 

αλαθιπθιψζεσο ησλ απνζεκάησλ κέζα ζηε ρξήζε. 

Ν δείθηεο απνηειεί κία έλδεημε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα 

ησλ απνζεκάησλ. Ξνηφηεηα ησλ απνζεκάησλ ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή εθπνίεζεο ηνπο ρσξίο απψιεηα ηεο αμίαο ηνπο, ελψ 

ξεπζηφηεηα ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά (Παθέιιε, 2009). 

Ν δείθηεο απηφο νξίδεηαη κε ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
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Απιθμοδείκηηρ ηασύηηηαρ κςκλοθοπίαρ αποθεμάηων= Πωλήζειρ /Μέζορ 

Όπορ Αποθεμάηων 

Γηαηξψληαο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο κε ηνλ παξαπάλσ αξηζκνδείθηε 

βξίζθνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξακέλνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ 

επηρείξεζε κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ηνπο ή δηαθνξεηηθά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη έσο φηνπ λα αλαλεσζνχλ ηα 

απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ απνζεκάησλ 

δίλεηαη απφ ηελ εμήο ζρέζε : 

Απιθμόρ παπαμονήρ αποθεμάηων ζηην επισείπηζη= (ςνολικά 

αποθέμαηα / Κόζηορ Πωλήζεων) σ 365 ημέπερ 

Ν δείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο Απνζεκάησλ είλαη 

πξνηηκφηεξν λα παίξλεη πςειέο ηηκέο (κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο), νη 

νπνίεο απνηεινχλ, ζπλήζσο, έλδεημε επηηπρνχο δηαρείξηζεο ησλ 

απνζεκάησλ θαη ζπλεπάγνληαη κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, βειηίσζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο (Snodagrass & Wallace, 

1980· Ξαπαδφπνπινο, 1986). 

Αληίζεηα, ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο 

Απνζεκάησλ δείρλεη φηη ε επηρείξεζε έρεη ζηε δηάζεζε ηεο επηπιένλ 

πνζφηεηεο απνζεκάησλ, απφ ηηο άκεζα απαξαίηεηεο. Ρν πςειφ 

επίπεδν απνζεκάησλ ζπλνδεχεηαη απφ πεξηζζφηεξα έμνδα δηαηήξεζεο 

ηνπο θαη πηζαλφλ απφ απψιεηεο ηεο αμίαο ηνπο, ιφγσ αιινηψζεσλ ή 

κεηαβνιψλ ηεο δήηεζεο ή ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Σακειή ηηκή ηνπ δείθηε είλαη, επίζεο, δπλαηφλ λα 

ππνδειψλεη α) ππεξβνιηθή δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη β) δηαηήξεζε έηνηκσλ πξντφλησλ 

ζηε κνλάδα πξνζδνθψληαο πςειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο γ) δηαηήξεζε 

θάπνησλ «ζηνηρείσλ» ησλ απνζεκάησλ ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ 

ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο, θ.ά. (Ξαπαδφπνπινο, 1986). 
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7.3. Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο (Profitability Ratios)  

Απνδνηηθφηεηα είλαη ε γνληκφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ (Παθέιιε, 

2009). Ζ απνδνηηθφηεηα είλαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα πιεζψξαο 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο. Νη αληηιήςεηο ηεο δηαρείξηζεο γηα ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αγνξά 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη νη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, είλαη 

ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο (Downey & Trocke, 

1981· Ξαπαδφπνπινο, 1986). Νη δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο είλαη δείθηεο 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο φζν θαη ζε ζρέζε κε ην επελδπκέλν θεθάιαην. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο ζην ρξφλν, αιιά θαη γηα ζπγθξίζεηο ηεο επηθέξδεηαο 

κεηαμχ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ παξαγσγηθνχ θιάδνπ (Παθέιιε, 

2009). 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ηειεπηαίαο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. Ξξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί 

ε απνδνηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο είλαη ε 

πνξεία ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ, ηεο παξαγσγήο, ησλ θεξδψλ θ.η.ι.  

Νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο αζρνινχληαη κε ηηο ζρέζεηο θεξδψλ 

θαη απαζρνινπκέλσλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θεθαιαίσλ θαζψο 

επίζεο θαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θεξδψλ θαη πσιήζεσλ. 

Νη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη νη εμήο : 

1. Απιθμοδείκηηρ Καθαπού πεπιθωπίος ή Καθαπού κέπδοςρ. 

2. Απιθμοδείκηηρ Μικηού πεπιθωπίος ή Μικηού κέπδοςρ. 

3. Απιθμοδείκηηρ αποδοηικόηηηαρ ιδίων κεθαλαίων. 

4. Απιθμοδείκηηρ αποδοηικόηηηαρ απαζσολοςμένων κεθαλαίων. 

5. Απιθμοδείκηηρ αποδοηικόηηηαρ ενεπγηηικού. 
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6. Απιθμοδείκηηρ οικονομικήρ μόσλεςζηρ. 

7. Απιθμοδείκηηρ δαπανών ζςνηηπήζεωρ και επιζκεςών ππορ 

πάγια. 

8. Απιθμοδείκηηρ δαπανών ζςνηηπήζεωρ και επιζκεςών ππορ 

πωλήζειρ. 

9. Απιθμοδείκηηρ αποζβέζεωρ παγίων. 

10. Απιθμοδείκηηρ αποζβέζεων ππορ πωλήζειρ (Παθέιιε, 2009). 

 

7.3.1. Σν Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο (Gross Profit Margin 

Ratio) 

Ν δείθηεο απηφο καο πιεξνθνξεί γηα ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε λα θαιχςεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδα, κε ηα κηθηά 

θέξδε ηεο, θαη, θαη' επέθηαζε, λα επηηχρεη ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα 

(Ξαπαδφπνπινο, 1986). 

Ν δείθηεο απηφο νξίδεηαη κε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

Μικηό Πεπιθώπιο Κέπδοςρ = Μικηά Κέπδη / Πωλήζειρ 

Έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ζεσξείηαη κία πνιχ 

επλντθή έλδεημε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, αθνχ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδα ηεο ελψ 

παξάιιεια ηεο απνκέλεη ηθαλνπνηεηηθφ θαζαξφ θέξδνο, ζε ζρέζε 

πάληα κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απαζρνιεί. 

Δλδέρεηαη κία επηρείξεζε λα ζέζεη ζθφπηκα έλα ρακειφ πεξηζψξην 

θέξδνπο, ζηνρεχνληαο ζε αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ηεο θαη 

δηεχξπλζεο ηεο παξνπζίαο ηεο ζηελ αγνξά (Ληάξρνο, 2009). 
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7.3.2 Σν Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο (Net Profit Margin 

Ratio) 

Ν αξηζκνδείθηεο ηνπ Θαζαξνχ Ξεξηζσξίνπ Θέξδνπο δείρλεη ην 

πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ πεηπραίλεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

απφ ηηο πσιήζεηο ηεο, δειαδή καο πιεξνθνξεί γηα ην θέξδνο πνπ 

έρεη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο (Ληάξρνο, 2009). 

Αληαλαθιά, δειαδή, ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηαρείξηζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ θφζηνπο, ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ αγνξά, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο θαη 

δηάζεζεο (marketing) θαη ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή θήκε ηεο 

επηρείξεζεο (Penson & Lins, 1980 Downey & Trocke, 1981 

Ξαπαδφπνπινο, 1986 Dickerson et al, 1995 Weston & Brigham, 

1997). 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δείθηε απηνχ θαη ηνπ δείθηε ηνπ Κηθηνχ 

Ξεξηζσξίνπ Θέξδνπο δεηθηψλ είλαη φηη ν αξηζκνδείθηεο ηνπ θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο αλαθέξεηαη ζηα θαζαξά θέξδε (θαζαξά θέξδε = 

κηθηά θέξδε-ηφθνη θαη θφξνη) θαη φρη ζηα κηθηά, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη σο ζχλνιν ή κε ηελ κνξθή κεξηζκάησλ. Ν δείθηεο 

απηφο έρεη σο εμήο: 

Καθαπό Πεπιθώπιο Κέπδοςρ = Καθαπά Κέπδη / Πωλήζειρ 

Κηα ελδερνκέλσο αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε Θαζαξνχ Ξεξηζσξίνπ 

Θέξδνπο είλαη άθξσο ελζαξξπληηθή γηα ηελ πνξεία ηεο κνλάδαο, 

θαζφζνλ απνηειεί έλδεημε νξζνινγηθήο άζθεζεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο, ζσζηήο θνζηνιφγεζεο θαη νξγαλσκέλεο δηαρείξηζεο. 

Αληίζεηα, ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε πηζαλφλ ππνδειψλεη ρακειή ηηκή 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ (ςαξηψλ) ηεο κνλάδαο ή χπαξμε πςεινχ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο απηψλ ή, αθφκα, ζπλδπαζκφ θαη 

ησλ δχν (Ξαπαδφπνπινο, 1986 Weston & Brigham, 1997). 

 



118 
 

7.3.3 Ο Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Earnings 

to Investment Ratio or Return on Equity or Return on 

Investment) 

Ν αξηζκνδείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ην πνζνζηφ 

απφδνζεο πνπ απνθέξνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ επελδπζεί 

ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε. Νπζηαζηηθά ν δείθηεο 

Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ κεηξά ην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Ξαπαδφπνπινο, 1986 

Dickerson et al, 1995 Weston & Brigham, 1997). 

Ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ νξίδεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε ζρέζε: 

Γείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ηων Ιδίων Κεθαλαίων = Καθαπά Κέπδη / Ίδια 

Κεθάλαια 

Όηαλ ν δείθηεο είλαη πςειφο, παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ην αλ ε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν, επηηπγράλνληαο πςειή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

θαη άξα ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Αληίζεηα, φηαλ ν δείθηεο είλαη ρακειφο, 

απνηειεί έλδεημε φηη ε κνλάδα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηεο (Παθέιιε, 2009).  

 

7.3.4 Ο Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ 

(Return to total capital employed) 

Ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Θεθαιαίσλ καο δείρλεη 

ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αλεμάξηεηα απφ ηηο 

πεγέο πξνειεχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Θεθαιαίσλ νξίδεηαη απφ 

ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

Γείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Απαζσολούμενων Κεθαλαίων = Καθαπά Κέπδη 

/ Απαζσολούμενο Κεθάλαιο 
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Ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Θεθαιαίσλ είλαη έλαο 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο : 

1. Ν ππνινγηζκφο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ απνηειεί, θαηά θάπνην ηξφπν, 

θαηεπζπληήξηα γξακκή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία επηρείξεζε 

ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζηελ εμαγνξά άιιεο ή άιισλ 

επηρεηξήζεσλ ή έζησ λα αλαιάβεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο εχθνια κπνξεί λα κεδεληζηεί ζε 

εθείλε ηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή κνλάδα αληηκεησπίδεη κία 

θξίζε. 

3. Έλαο κφληκα ρακειφο δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ 

Θεθαιαίσλ κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε γηα ελδερφκελε δηαθνπή 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. (Παθέιιε, 

2009).  
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Θεθάιαην 8ν  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Παξαγσγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Πην παξψλ θεθάιαην αλαιχνληαη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ βηνκεραληψλ δσνηξνθψλ : 

 ΠΝΓΗΑ ΔΙΙΑΠ Α.Β.Δ.Δ. 

 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΖ Α.Δ. 

ησλ ηεζζάξσλ πηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ θξεαηνπαξαγσγήο : 

 ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ Α.Δ. 

 ΙΔΗΒΑΓΗΡΖ ΑΦΝΗ Α.Β.Δ.Δ. 

 ΛΗΡΠΗΑΘΝΠ Θ. Α.Β.Δ.Δ. 

 HELLENIC QUALITY FOODS Α.Δ (H.Q.F A.E) 

θαη ησλ δχν πηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ αβγνπαξαγσγήο : 

 ΒΙΑΣΑΘΖΠ Α.Ξ.Δ.Δ. 

 ΣΟΠΑ ΑΓΑ Α.Δ. 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ πεξίνδν 

2004-2008. Δηδηθφηεξα, ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί εμεηάδνληαη ε ξεπζηφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε 

δξαζηεξηφηεηα, ε δηφξζσζε θεθαιαίσλ θαη πεξηνπζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη αξηζκνδείθηεο :  

 Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πξν θφξνπ 

 Απνδνηηθφηεηα Απαζρνινχκελνπ Θεθαιαίνπ πξν θφξνπ 

 Ξεξηζσξίνπ Θαζαξνχ Θέξδνπο πξν θφξνπ 

 Ξεξηζσξίνπ Κηθηνχ Θέξδνπο πξν θφξνπ 

 Βαζκφο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

 Σξεκαηηθή Θάιπςε Μέλσλ Καθξνπξφζεζκσλ Θεθαιαίσλ απφ 

Απηνρξεκαηνδφηεζε 

 Γεληθήο ξεπζηφηεηαο 

 Άκεζεο ξεπζηφηεηαο 
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 Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο Απνζεκάησλ 

 Κέζνπ Όξνπ Ζκεξψλ Ξξνζεζκίαο Δμφθιεζεο Δκπνξηθψλ 

πνρξεψζεσλ 

 Έμνδα Γηνηθήζεσο / Ξσιήζεηο 

 Έμνδα Γηαζέζεσο / Ξσιήζεηο 
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Πίλαθαο 8.1  

Απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θόξνπ  

(Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεθάλαια) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 17,5% 2,7% 8,9% 23,0% 53,2% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 52,2% 8,8% 15,4% 28,7% 25,5% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 15,3% 18,0% 11,9% 27,2% 27,4% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 13,3% 9,1% 9,5% 10,8% 7,6% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ -112,9% 174,0% -519,1% 80,0% -64,2% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 2,9% 3,2% 1,8% 1,8% 1,8% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 1,5% 0,9% -27,5% 0,6% 0,3% 

 H.Q.F Α.Δ 0,1% 1,1% 0,1% 0,2% 0,0% 

 

       Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν, διαφόρων ετϊν.  
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Πίλαθαο 8.2  

Απνδνηηθόηεηα Απαζρνινύκελνπ Κεθαιαίνπ πξν θόξνπ 

(Καθαρά Κέρδη / Απαζτολούμενα Κεθάλαια) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 11,0% 1,9% 4,9% 13,3% 23,4% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 52,2% 7,9% 6,5% 10,8% 5,5% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 14,7% 15,6% 10,0% 22,4% 20,8% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 13,3% 9,1% 5,8% 4,8% 3,4% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 13,7% -4,5% -12,1% 11,7% -10,3% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 1,9% 2,0% 1,2% 1,2% 1,2% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 1,2% 0,6% -11,7% 0,2% 0,1% 

 H.Q.F Α.Δ 0,1% 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 

 

       Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.3  

Πεξηζώξην Καζαξνύ Κέξδνπο πξν θόξνπ  

(Καθαρά Κέρδη / Πφλήζεις) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 1,8% 0,3% 1,0% 2,5% 4,6% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 1,1% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 9,4% 10,6% 6,9% 13,1% 13,2% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 1,1% 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 1,2% -0,4% -2,2% 1,8% -2,5% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 0,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,4% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 0,4% 0,3% -6,7% 0,1% 0,1% 

 H.Q.F Α.Δ 0,1% 1,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

  

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν.  
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Πίλαθαο 8.4  

Πεξηζώξην Μηθηνύ Κέξδνπο πξν θόξνπ  

(Μικηά Κέρδη / Πφλήζεις)  

 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 5,3% 4,4% 5,5% 7,6% 8,4% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 4,5% 8,1% 9,0% 6,4% 7,7% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 34,3% 40,3% 37,8% 39,3% 37,4% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 20,1% 20,6% 25,4% 22,9% 28,3% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 184,5% 20,4% 18,1% 20,1% 15,2% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 11,0% 10,5% 11,6% 6,3% 7,9% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 9,8% 12,8% 6,1% 12,7% 13,0% 

 H.Q.F Α.Δ 33,6% 35,0% 36,9% 33,7% 32,3% 

 

       Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.5  

Βαζκόο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο  

(Ξένα Κεθάλαια/ Ίδια Κεθάλαια) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 252,6% 192,6% 241,2% 247,0% 272,1% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 825,1% 702,4% 1069,6% 1431,5% 530,6% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 71,8% 93,2% 84,9% 101,0% 94,9% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 578,6% 599,1% 692,9% 757,4% 654,2% 

             

 
ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 

-

6225,8% 
-

27043,3% 20995,7% 3256,7% 1967,4% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 435,8% 593,0% 319,9% 362,0% 375,6% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 255,0% 219,2% 387,0% 473,5% 425,1% 

 H.Q.F Α.Δ 154,5% 150,2% 154,8% 144,0% 145,8% 

  

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.6  

Υξεκαηηθή Κάιπςε Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ  

(Ίδια Κεθάλαια + Προβλέυεις + Μακροπρόθεζμες Τποτρεώζεις / 

Καθαρά Πάγια + σμμεηοτές+ Αποθέμαηα) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 113,2% 103,0% 138,7% 108,7% 164,2% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 29,1% 34,3% 47,5% 57,1% 249,1% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 110,4% 112,2% 123,8% 140,7% 161,1% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 102,9% 88,3% 111,8% 167,7% 89,2% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 25,0% 23,9% 36,7% 36,8% 55,3% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 53,6% 38,5% 55,3% 51,9% 50,7% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 64,0% 75,1% 86,4% 93,9% 95,7% 

 H.Q.F Α.Δ 77,3% 70,4% 87,0% 101,2% 98,2% 

  

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.7  

Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο  

(Κσκλοθορούν Δνεργηηικό + Γιαθέζιμα / Βρατσπρόθεζμες 

Τποτρεώζεις) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 145,8% 150,7% 172,0% 163,9% 221,3% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 109,2% 111,8% 123,6% 119,1% 333,1% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 155,9% 164,1% 182,3% 192,9% 230,7% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 117,8% 113,5% 122,3% 136,2% 118,7% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 67,6% 62,2% 71,8% 78,1% 86,0% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 100,5% 92,7% 99,6% 98,2% 96,6% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 96,3% 109,0% 121,0% 125,6% 134,0% 

 H.Q.F Α.Δ 70,7% 55,9% 84,9% 123,3% 113,1% 

  

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν.  
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Πίλαθαο 8.8  

Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

 (Απαιηήζεις + Υρεόγραθα + Γιαθέζιμα / Βρατσπρόθεζμες 

Τποτρεώζεις) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 108,8% 102,6% 130,9% 108,0% 161,1% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 70,5% 69,4% 72,5% 84,5% 250,0% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 114,5% 116,2% 134,8% 144,1% 178,3% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 100,5% 97,8% 102,7% 114,5% 94,9% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 53,4% 47,0% 56,2% 56,0% 65,2% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 65,6% 53,7% 59,8% 59,7% 59,3% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 68,5% 70,6% 85,4% 94,8% 95,8% 

 H.Q.F Α.Δ 55,7% 42,7% 62,3% 105,2% 93,4% 

 Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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  Πίλαθαο 8.9  

Αλάγθεο ζε Κεθάιαηα Κίλεζεο  

(Κεθάλαια Κίνηζης / Πφλήζεις) Υ 365 ημέρες. 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 34 32 47 43 53 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 5 11 31 23 57 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 73 84 102 110 120 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 13 11 25 47 0 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ -64 -73 -74 -49 -35 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ -1 -28 -7 -10 -10 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ -9 16 45 44 59 

 HQF Α.Δ -89 -158 -46 30 12 

  

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.10  

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απνζεκάησλ  

(σνολικά Αποθέμαηα / Κόζηος Πφλήζεφν) Υ 365 ημέρες 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 28,8 32,0 27,6 40,4 28,4 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 24,9 47,6 76,9 45,5 21,6 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 77,8 96,7 87,5 80,1 54,1 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 15,0 19,7 25,9 19,7 21,4 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ -33,2 36,5 49,1 56,0 40,4 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 91,4 146,7 137,8 98,5 100,5 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 59,8 83,4 82,8 62,6 77,2 

 HQF Α.Δ 54,5 68,0 72,2 34,5 31,7 

 Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.11  

Μέζνο Όξνο Ηκεξώλ Πξνζεζκίαο Δμόθιεζεο Δκπνξηθώλ 

Τπνρξεώζεσλ (Προμηθεσηές, Γραμμάηια- Δπιηαγές/ Κόζηος 

Πφλήζεφν) Υ 365 ημέρες. 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 29,8 28,5 13,8 7,4 8,2 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 4,0 13,9 14,2 6,5 6,9 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 91,0 101,8 89,7 99,9 78,8 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 185,2 191,4 210,7 188,4 252,6 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ -144,9 159,6 191,6 135,5 139,4 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 152,3 235,2 171,5 137,3 130,6 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 76,1 70,4 82,4 94,4 100,6 

 HQF Α.Δ 179,5 197,0 201,2 96,3 107,8 

 

       Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν.  
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Πίλαθαο 8.12  

Έμνδα Γηνηθήζεσο / Πσιήζεηο 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

     

  

ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5%   

ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 1,2% 2,0% 1,7% 1,2% 1,5%   

              

ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 6,0% 6,4% 7,7% 8,4% 7,2%   

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 2,0% 2,1% 2,4% 2,2% 2,6%   

              

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 4,4% 4,6% 5,2% 4,6% 4,6%   

ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 2,0% 2,1% 2,0% 1,5% 1,5%   

ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 1,4% 1,7% 1,8% 1,2% 1,4%   

HQF Α.Δ 2,0% 2,1% 2,3% 2,1% 1,9%   

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.13 

Έμνδα Γηαζέζεσο / Πσιήζεηο. 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

    

  

 ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 2,0% 3,8% 4,2% 2,9% 3,0% 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 17,5% 22,0% 21,6% 17,3% 16,4% 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 17,2% 16,5% 21,0% 17,7% 21,1% 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 9,5% 12,7% 13,9% 10,2% 10,1% 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 6,7% 6,3% 6,9% 5,2% 5,4% 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 7,2% 9,0% 11,5% 10,0% 8,8% 

 HQF Α.Δ 18,1% 20,2% 17,4% 18,8% 9,6% 

 Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν.  
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Πίλαθαο 8.14  

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  

(ηρέτοσζες ηιμές ζε τιλιάδες εσρώ)  

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

     

  

ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 10.102 10 22 22 45.457   

ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 0 0 5 7.5 22   

              

ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 161 601 748 941 1.649   

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 0 0 1.039 2.195 3.578   

              

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 1.962 1.749 2.622 2.423 3.766   

ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 1.83 1.882 3.267 3.171 3.28   

ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 5.951 12.815 26.894 31.3 36.011   

HQF Α.Δ 40.846 33.625 62.549 77.979 74.582   

Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.15  

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο πξνο Σξάπεδεο  

(ηρέτοσζες ηιμές ζε τιλιάδες εσρώ) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 26.782 22.127 33.12 36.139 26.223 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 270.007 22.282 34.849 61.23 5.531 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 971 1.091 952 754 281 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 1.238 1.802 1.957 3.002 5.163 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 3.595 2.861 2.98 3.766 2.445 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 4.037 4.923 4.767 4.923 6.71 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 29.958 25.91 27.663 33.14 28.577 

 HQF Α.Δ 31.116 30.973 22.48 10.192 12.909 

 Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.16  

Πσιήζεηο  

(ηρέτοσζες ηιμές ζε τιλιάδες εσρώ) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 240.983 220.841 244.073 272.518 420.392 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 177.397 92.275 103.698 188.859 168.123 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 6.012 6.554 6.819 9.152 10.912 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 17.766 17.851 18.222 18.203 18.261 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 20.454 19.108 14.606 18.757 18.814 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 20.267 18.893 16.785 24.521 27.127 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 89.435 80.824 81.3 114.325 117.734 

 HQF Α.Δ 99.959 82.031 81.06 93.593 103.384 

 Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν,  διαφόρων ετϊν. 
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Πίλαθαο 8.17  

Καζαξό Κέξδνο  

(ηρέτοσζες ηιμές ζε τιλιάδες εσρώ) 

       

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

       ΟΓΙΑ ΔΛΛΑ AE 4.227 712 2.457 6.886 19.145 

 ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΗ ΑΔ 1.971 340 662 1.472 1.614 

             

 ΒΛΑΥΑΚΗ ΑΠΔΔ 562 696 467 1.197 1.442 

 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε 198 144 155 187 219 

             

 ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΑΔ 239 -77 -326 331 -464 

 ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ ΑΒΔΔ 102 108 110 112 113 

 ΝΙΣΙΑΚΟ ΑΒΔΔ 323 221 -5.479 117 74 

 HQF Α.Δ 96 867 62 120 20 

 
Πθγι: Επεξεργαςμζνα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν εταιρειϊν, διαφόρω 
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Θεθάιαην 9o  

Δμέιημε ησλ ηηκώλ ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαη αβγνύ έλαληη 

ηνπ Γεληθνύ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή. 

 

Πην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ηνπ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ έλαληη ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ αμηνιφγεζε είλαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ 

δεκεηξηαθψλ θαξπψλ. Πην δηάγξακκα 9.1 απνηππψλεηαη ε εμέιημε 

ησλ ηηκψλ ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή έλαληη ησλ ηηκψλ ηνπ 

αβγνχ θαη ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990-

2010 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο 

(ΔΙΠΡΑΡ). Πην δηάγξακκα 9.2 απνηππψλεηαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ 

ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ (Θαιακπφθη, Καιαθφο Πίηνο θαη Πθιεξφο 

Πίηνο) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1998-2010 (π.Α.Α.Ρ). Πηνπο Ξίλαθεο 

9.1-9.3 απνηππψλεηαη ε κέζε εηήζηα εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ 

δεκεηξηαθψλ θαξπψλ (Θαιακπφθη, Καιαθφο Πίηνο θαη Πθιεξφο 

Πίηνο) θαζψο θαη ε κέζε εηήζηα κεηαβνιή απηψλ γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1998-2010 (π.Α.Α.Ρ). 
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Γηάγξακκα 9.1 Δμέιημε ηνπ Γεληθνύ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή 

(ΓΣΚ) θαζώο θαη ησλ ηηκώλ ηνπ αβγνύ θαη ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990-2010 (Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ). 

 

 

Γηάγξακκα 9.2 Δμέιημε ησλ ηηκώλ ησλ δεκεηξηαθώλ θαξπώλ 

(Καιακπόθη, Μαιαθόο ίηνο θαη θιεξόο ίηνο) γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1998-2010 (Ξεγή: π.Α.Α.Ρ). 
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Καιαθφ Πηηάξη Ρηκή ζε (€) 
Γείθηεο 

(1998=100) 

Κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή (%) 

1998 0,135 100,0 
 

1999 0,133 98,2 -1,76% 

2000 0,128 94,9 -3,38% 

2001 0,152 112,3 18,26% 

2002 0,140 103,4 -7,91% 

2003 0,150 110,8 7,14% 

2004 0,140 103,4 -6,67% 

2005 0,130 96,0 -7,14% 

2006 0,120 88,6 -7,69% 

2007 0,220 162,5 83,33% 

2008 0,220 162,5 0,00% 

2009 0,165 121,9 -25,00% 

2010 0,210 155,1 27,27% 

 

Πίλαθαο 9.1  Μέζε εηήζηα ηηκή Μαιαθνύ ίηνπ θαη κέζε  

εηήζηα κεηαβνιή 1998-2010 (Ξεγή: π.Α.Α.Ρ). 

 

Πθιεξφ Πηηάξη 
Ρηκή αλά 

ηφλν ζε 
(€) 

Γείθηεο 

(1998=100) 

Δηήζηα Κεηαβνιή 

(%) 

1998 0,136 100,0 
 

1999 0,123 95,8 -9,35% 

2000 0,129 100,0 4,34% 

2001 0,151 117,0 17,05% 

2002 0,150 116,2 -0,75% 

2003 0,160 123,9 6,67% 

2004 0,130 100,7 -18,75% 

2005 0,130 100,7 0,00% 

2006 0,120 92,9 -7,69% 

2007 0,210 162,6 75,00% 

2008 0,250 193,6 19,05% 

2009 0,180 139,4 -28,00% 

2010 0,250 193,6 38,89% 

 

Πίλαθαο 9.2  Μέζε εηήζηα ηηκή θιεξνύ ίηνπ θαη κέζε  

εηήζηα κεηαβνιή 1998-2010 (Ξεγή: π.Α.Α.Ρ). 
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Πίλαθαο 9.3  Μέζε εηήζηα ηηκή Καιακπνθηνύ θαη κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή 1998-2010 (Ξεγή: π.Α.Α.Ρ). 

 

Κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα 9.1 θαη 9.2 θαη ηνπο Ξίλαθεο 9.1 - 9.3 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ησλ εηψλ 1990-1997 ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλεο απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ. 

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ησλ εηψλ 1998-2000 ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηθξέο απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 

θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ, νη νπνίεο σζηφζν βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηελ δηακνξθνχκελε ηηκή ηνπ Γείθηε Ρηκψλ 

Θαηαλαισηή. Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ην έηνο 1999 είλαη ζαθήο ε 

απμεηηθή πνξεία ηφζν ηεο ηηκήο ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ φζν 

θαη ηεο ηηκήο ηνπ αβγνχ έλαληη ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Ρηκψλ 

Θαηαλαισηή. 

Θαιακπφθη Ρηκή αλά ηφλν 
ζε (€) 

Γείθηεο 
(1998=100) 

Δηήζηα Κεηαβνιή 

(%) 

 

1998 0,127 100,0 
 

1999 0,133 104,7 4,72% 

2000 0,134 105,5 0,75% 

2001 0,141 111,0 5,22% 

2002 0,150 118,1 6,38% 

2003 0,140 110,2 -6,67% 

2004 0,130 102,4 -7,14% 

2005 0,130 102,4 0,00% 

2006 0,140 110,2 7,69% 

2007 0,220 173,2 57,14% 

2008 0,180 141,7 -18,18% 

2009 0,165 129,9 -8,33% 

2010 0,200 157,5 21,21% 
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Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ εηψλ 2000-2010 ε εηθφλα ησλ  

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ, 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 Ζ ηηκή ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζεκεηψλεη κηα θαηαθφξπθε 

αχμεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο κε θνξχθσζε ηνλ Πεπηέκβξην 

ηνπ 2001. Ρν παξαπάλσ γεγνλφο νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε 

ησλ πξψησλ πιψλ (ηδηαίηεξα ζην καιαθφ ζίην:18,26% θαζψο 

θαη ζην ζθιεξφ ζηηάξη:17,05%) φζν θαη ζηελ έληαμε ηεο 

ρψξαο καο ζηελ επξσδψλε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001, 

ε νπνία έληαμε νδήγεζε ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ηηκψλ 

πξνο ηα επάλσ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ε 

αμία ηνπο ήηαλ κηθξφηεξε ησλ 100 δξαρκψλ. 

Απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2001 έσο ηα ηέιε ηνπ 2005 νη ηηκέο 

ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο κε ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ 

φκσο λα δηαηεξνχληαη ζε ζηαζεξά επίπεδα. Ρν έηνο 2006 ε ηηκή ηνπ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ πξνζεγγίδεη ην Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή.  

Ρν έηνο 2006 είλαη κία πνιχ δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιεληθή 

Ξηελνηξνθία, είλαη κηα ρξνληά ζηελ νπνία θιπδσλίδεηαη ε αζθάιεηα 

ηνπ θηελνηξνθηθνχ πξντφληνο απφξξνηα ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ 

ζηειέρνπο Ζ5N1 ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ. Αλ θαη επηζήκσο, 

ην ζηέιερνο Ζ5N1 ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ δελ αληρλεχηεθε 

ζε πηελνηξνθεία ηεο Διιάδαο, ε αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη δε ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ιεηηνχξγεζε 

θαηαιπηηθά ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο θξέαηνο. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2006 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 νη απμήζεηο 

ησλ ηηκψλ ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ είλαη κηθξφηεξεο ησλ απμήζεσλ 

ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. Ζ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ 

δεκεηξηαθψλ θαξπψλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007 θαη ην έηνο 

2008 νδήγεζε ζηε θπζηνινγηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ έλαληη ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. Δληφο ηνπ 
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παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ησλ 18 κελψλ, νη ηηκέο ησλ 

δεκεηξηαθψλ θαξπψλ απμήζεθαλ ζην θαιακπφθη (39%), ζην καιαθφ 

ζίην ( 83%) θαη ζην ζθιεξφ ζίην (94%). 

Ρν έηνο 2009 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζην επίπεδν ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. Ρν γεγνλφο 

απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ζην ζχλνιν ησλ 

δεκεηξηαθψλ θαξπψλ. Ρν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ε ηηκή ηνπ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ βξέζεθε θάησ απφ ηε ηηκή ηνπ Γείθηε Ρηκψλ 

Θαηαλαισηή. 

Ρν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007. Νη θσηηέο ηνπ Απγνχζηνπ ζηε Οσζία 

αθελφο θαη αθεηέξνπ ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα έρνπλ νδεγήζεη 

ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ άλσ ηνπ 20 ηνηο 

εθαηφ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

Δάλ νη θνχξζα αλαηηκήζεσλ ζπλερηζηεί, ηφηε δχζθνια ζα 

απνθχγνπκε ηελ εηθφλα ηηκψλ ηνπ 2007 θαη 2008 γηα ην θξέαο 

πνπιεξηθψλ. 

Ζ ηηκή ηνπ αβγνχ ζεκείσζε ζηαζεξά αχμνπζα πνξεία απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο κε θνξχθσζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003. Ρν παξαπάλσ 

γεγνλφο ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηηο απμήζεηο ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ έληαμε ζηελ ΝΛΔ πνπ νδήγεζε ζηελ 

ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ηηκψλ πξνο ηα πάλσ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2000 έσο ηα ηέιε ηνπ 2005 ε ηηκή ζεκεηψλεη απμνκεηψζεηο νη νπνίεο 

σζηφζν είλαη πάληα κηθξφηεξεο απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ Γείθηε Ρηκψλ 

Θαηαλαισηή. Ρν έηνο 2006 ε ηηκή ηνπ αβγνχ πξνζεγγίδεη ην Γείθηε 

Ρηκψλ Θαηαλαισηή.  

Ρν έηνο 2006 είλαη κία πνιχ δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιεληθή 

Αβγνπαξαγσγή. Ξαξά ηηο δηαςεχζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ ηεο 

ρψξαο καο, ε δήηεζε γηα αβγφ δελ κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ ζηειέρνπο Ζ5N1 ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ.  
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2006 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 ε ηηκή ηνπ 

αβγνχ δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξφ επίπεδν αιιά πάλσ απφ ηελ ηηκή ηνπ 

Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. Ζ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ δεκεηξηαθψλ 

θαξπψλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007 θαη ην έηνο 2008 νδήγεζε ζηε 

θπζηνινγηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αβγνχ έλαληη ηνπ Γείθηε Ρηκψλ 

Θαηαλαισηή.  

Ρν έηνο 2009 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ αβγνχ 

ζην επίπεδν ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. Ρν γεγνλφο απηφ είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ζην ζχλνιν ησλ 

δεκεηξηαθψλ θαξπψλ. Ρν πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ε ηηκή ηνπ αβγνχ 

βξέζεθε θάησ απφ ηε ηηκή ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή. 

Ξαξ’ ειπίδα, ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007. Ζ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ άλσ ηνπ 20 ηνηο εθαηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αβγνχ. Δάλ νη θνχξζα 

αλαηηκήζεσλ ζπλερηζηεί, ηφηε δχζθνια ζα απνθχγνπκε ηελ εηθφλα 

ηηκψλ ηνπ 2007 θαη 2008 γηα ην αβγφ. 

Ξξνθχπηεη ινηπφλ φηη νη ηηκέο ησλ πηελνηξνθηθψλ πξνηφλησλ θξέαο 

πνπιεξηθψλ θαη αβγφ ζρεηίδνληαη πιήξσο κε ηηο δηακνξθνχκελεο 

ηηκέο ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ. Έηζη, θάζε ελδερφκελε θξίζε ζηελ 

παξαγσγή ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ δχλαηαη λα επεξεάζεη άκεζα ηηο 

ηηκέο ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ηνπ αβγνχ νπφηε θαη ηε δήηεζε, 

θαηαλάισζε ηνπο. 
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Θεθάιαην 10o 

 

Μέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ γηα θξέαο πνπιεξηθώλ 

θαη αβγό 

 

Δηζαγσγή 

 

Πηνπο Ξίλαθεο : 10.1, 10.2, 10.3 θαη 10.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλαο νηθνγελεηαθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγµαηνπνίεζε ε Δζληθή Πηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΙΠTAΡ) θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ εηψλ : 1974 θαη 1981/1982 

(Ξίλαθαο 10.1), 1987/1988 θαη 1993/1994 (Ξίλαθαο 10.2), 

1998/1999 θαη 2004/2005 (Ξίλαθαο 10.3) θαη 2008 (Ξίλαθαο 10.4) 

κε αλαθνξά ζην κέζν φξν κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα 

θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγφ θαηά αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη θαηά ηξφπν θηήζεσο. 

 

Πηνπο Ξίλαθεο 10.5 θαη Γηαγξάκκαηα 10.1 παξνπζηάδεηαη, 

ζπγθεληξσηηθά, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ κε 

αλαθνξά ζην κέζν φξν κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ην 

ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ, ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηηο 

εκηαζηηθέο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπσο θαη γηα ηελ πεξηθέξεηα 

πξσηεπνχζεο, ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο θαη ηηο 

ινηπέο αζηηθέο πεξηνρέο (γηα ηηο πεξηφδνπο ησλ εηψλ : 1974, 

1981/1982 , 1987/1988, 1993/1994, 1998/1999, 2004/2005 θαη 

2008). 

 

Δπίζεο ζηνπο Ξίλαθεο 10.6 θαη Γηαγξάκκαηα 10.2 παξνπζηάδεηαη, 

ζπγθεληξσηηθά, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ αβγνχ κε αλαθνξά ζην 

κέζν φξν κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνρψλ, ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηηο εκηαζηηθέο θαη ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπσο θαη γηα ηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο, ην 
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πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο θαη ηηο ινηπέο αζηηθέο 

πεξηνρέο (γηα ηηο πεξηφδνπο ησλ εηψλ : 1974, 1981/1982 , 

1987/1988, 1993/1994, 1998/1999,2004/2005 θαη 2008). 
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Πίνακασ 10.1: Μέςοσ όροσ μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, για κρέασ 

πουλερικών και αβγό, κατά αςτικέσ, ημιαςτικέσ και αγροτικέσ περιοχέσ 

για τα έτη 1974 και 1981/1982 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 
Πλεσ οι 

περιοχζσ 

Σφνολο 
Αςτικϊν 

περιοχϊν 

Ρεριφζρεια 
Ρρωτευοφςθσ 

 
 

Ρολεοδομικό 
ςυγκρότθμα 

Κεςςαλονίκθσ 

Λοιπζσ 
αςτικζσ 

περιοχζσ 

Θμιαςτικζσ 
περιοχζσ 

Αγροτικζσ 
Ρεριοχζσ 

Ζτοσ 1974 Αξία ςε ευρϊ (€) 

 

Σφνολο αγορών 
 

28,2 33    26,7 19,5 

Ρουλερικά 
 νωπά 

0,35 0,43    0,32 0,2 

Αβγά 0,18 0,24    0,2 0,07 
        

Ποςοςτιαία 
ςυμμετοχή  ςτο 
ςφνολο αγορών 

 

       

Ρουλερικά  
νωπά 

1,2% 1,3%    1,2% 1,0% 

        

Αβγά 0,65% 0,72%    0,74% 0,35% 

        

Ζτοσ 1981-
1982 

Αξία ςε ευρϊ (€) 

 
Σφνολο αγορών 

 
139,6 155,9 163,0 138,4 150,2 130 177,8 

Είδη διατροφής 
και μη 

οινοπνεσματώδη 
ποτά 

47,3 49,6 50,8 42,5 50,4 48,9 41,7 

Ρουλερικά νωπά 1,01 1,14 1,26 0,90 1,02 0,61 0,75 

        

Αβγά 0,57 0,71 0,69 0,62 0,77 0,74 0,26 

        

Ποςοςτιαία ςυμμετοχή  ςτο ςφνολο αγορών 

 

Ρουλερικά νωπά 
 

0,72% 0,73% 0,77% 0,65% 0,68% 0,47% 0,69% 

Αβγά 
 

0,41% 0,45% 0,42% 0,45% 0,51% 0,57% 0,24% 
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Πίνακασ 10.2: Μέςοσ όροσ μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, για κρέασ 

πουλερικών και αβγού, κατά αςτικέσ, ημιαςτικέσ και αγροτικέσ περιοχέσ 

για τα έτη 1987/1988  και 1993/1994 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 
Πλεσ οι 

περιοχζσ 

Σφνολο 
Αςτικϊν 

περιοχϊν 

Ρεριφζρεια 
Ρρωτευοφςθσ 

 
 

Ρολεοδομικό 
ςυγκρότθμα 

Κεςςαλονίκθσ 

Λοιπζσ 
αςτικζσ 

περιοχζσ 

Θμιαςτικζσ 
περιοχζσ 

Αγροτικζσ 
Ρεριοχζσ 

Ζτοσ 1987- 
1988 

Αξία ςε ευρϊ (€) 

 
Σφνολο αγορών 

 
405 447,2 463,4 420,5 430,5 384,1 304 

Είδθ διατροφισ 
και μθ 

οινοπνευματϊδθ 
ποτά 

121 124,4 120,9 115 134,8 122,5 111,6 

Ρουλερικά νωπά 2,99 3,33 3,54 2,80 3,20 2,70 2,20 

Αβγά 1,07 1,30 1,26 1,23 1,43 1,20 0,44 

Ποςοςτιαία 
ςυμμετοχή ςτο 
ςφνολο αγορών 

       

Ρουλερικά νωπά 0,74% 0,75% 0,76% 0,67% 0,75% 0,7% 0,73% 

Αβγά 0,27% 0,29% 0,27% 0,29% 0,33% 0,31% 0,14% 

        

Ζτοσ 1993-
1994 

Αξία ςε ευρϊ (€) 

 
Σφνολο αγορών 

852 911 947,2 789 895,7 835,5 698 

Είδθ διατροφισ 
και μθ 

οινοπνευματϊδθ 
ποτά 

237 242,7 244 225 247,4 245 218,1 

Ρουλερικά νωπά 6,7 7 7,2 5,84 7,1 7,3 5,63 

Αβγά 1,36 1,55 1,54 1,35 1,67 1,5 0,79 

Ποςοςτιαία ςυμμετοχή ςτο ςφνολο αγορών 

Ρουλερικά νωπά 0,79% 0,77% 0,76% 0,74% 0,79% 0,87% 0,81% 

Αβγά 0,16% 0,17% 0,16% 0,17% 0,19% 0,18% 0,11% 
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Πίνακασ 10.3: Μέςοσ όροσ μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, για κρέασ 

πουλερικών και αβγού, κατά αςτικέσ, ημιαςτικέσ και αγροτικέσ περιοχέσ 

για τα έτη 1998/1999 και 2004/2005(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 
Πλεσ οι 

περιοχζσ 

Σφνολο 
Αςτικϊν 

περιοχϊν 

Ρεριφζρεια 
Ρρωτευοφςθσ 

 
 

Ρολεοδομικό 
ςυγκρότθμα 

Κεςςαλονίκθσ 

Λοιπζσ 
αςτικζσ 

περιοχζσ 

Θμιαςτικζσ 
περιοχζσ 

Αγροτικζσ 
Ρεριοχζσ 

Ζτοσ 1998-1999 Αξία ςε ευρϊ (€) 

 
Σφνολο αγορϊν 

 
1383 1523,5 1661,5 1380 1286,1 1199,7 1041 

Είδθ διατροφισ και 
μθ οινοπνευματϊδθ 

ποτά 
240,6 249,9 260,3 227,9 235,4 236,8 213,6 

Ρουλερικά νωπά 7,82 8,48 9,24 6,55 7,53 7,27 6,0 
Ρουλερικά 

κατεψυγμζνα 
0,26 0,23 0,29 0,08 0,16 0,22 0,35 

Αβγά 1,88 2,12 2,20 1,90 2,0 1,88 1,15 
        

Ποςοςτιαία 
ςυμμετοχή ςτο 
ςφνολο αγορών 

       

Ρουλερικά νωπά 0,57% 0,56% 0,56% 0,47% 0,59% 0,61% 0,58% 
Αβγά 0,14% 0,14% 0,13% 0,14% 0,16% 0,16% 0,11% 

        

Ζτοσ 2004-2005 Αξία ςε ευρϊ  (€) 

 
Σφνολο αγορϊν 

 
1792,3 1940,59 2013,2 1979,47 1815,61 1712,18 1353,17 

Είδθ διατροφισ και 
μθ οινοπνευματϊδθ 

ποτά 
306,44 315,11 324,45 305,48 304,29 325,52 266,67 

Ρουλερικά (νωπό, 
διατθρθμζνο ςε 

ψφξθ ι 
κατεψυγμζνο) 

10,54 11,44 12,48 9,64 10,48 10,11 7,87 

Αβγά 2,21 2,58 2,82 2,18 2,36 2,02 1,12 
        

Ποςοςτιαία ςυμμετοχή ςτο ςφνολο αγορών 

Ρουλερικά (νωπό, 
διατθρθμζνο ςε 

ψφξθ ι 
κατεψυγμζνο) 

0,59% 0,59% 0,62% 0,49% 0,58% 0,59% 0,58% 

Αβγά 0,12% 0,13% 0,14% 0,11% 0,13% 0,12% 0,08% 



151 
 

Πίνακασ 10.4: Μέςοσ όροσ μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, για κρέασ 

πουλερικών και αβγό, κατά αςτικέσ, ημιαςτικέσ και αγροτικέσ περιοχέσ 

για τα έτοσ 2008  (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 Πλεσ οι περιοχζσ Αςτικζσ περιοχζσ Αγροτικζσ περιοχζσ 

Αγακά και Υπθρεςίεσ Αξία ςε  (€) 

Σφνολο αγορϊν 2117,67 2239,75 1582,54 

Είδθ διατροφισ και μθ 
οινοπνευματϊδθ ποτά 

347,4 352,73 324,03 

Ρουλερικά νωπά 12,72 13,34 10,02 

Αυγά 3,09 3,30 2,19 

Ποςοςτιαία ςυμμετοχή 
ςτο ςφνολο αγορών 

   

Ρουλερικά νωπά 
 

0,6% 0,6% 0,64% 

Αυγά 
 

0,15% 0,15% 0,14% 

 

 

10.1  Μέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ γηα θξέαο 

πνπιεξηθώλ  

 

Πχκθσλα µε ηνπο Ξίλαθεο: 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5 θαη ην 

Γηάγξακκα 10.1, ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

γηα θξέαο πνπιεξηθψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ ζηε 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 1974 ,1981/1982, 1987/1988, 1993/1994 

1998/1999,2004/2005 θαη 2008 παξνπζηάδεη ελ γέλεη θζίλνπζα 

πνξεία. Θαιχπηεη ζπλερψο κηθξφηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ 

κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ρν έηνο 1974 ν κέζνο φξνο 

κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ αληηζηνηρεί ζην 1,2% ελψ ην 2008 

κφιηο ζην 0,6%, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50%. Ρν έηνο 

2008 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο 

πνπιεξηθψλ εκθαλίδεη απμεηηθή ηάζε, ηδηαίηεξα ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. 
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Ρίνακασ 10.5: Ροςοςτιαία ςυμμετοχι του κρζατοσ πουλερικϊν με αναφορά ςτο 

μζςο όρο μθνιαίων αγορϊν των νοικοκυριϊν κατά το ςφνολο των περιοχϊν ςτον 

Ελλαδικό χϊρο, για τισ περιόδουσ των ετϊν : 1974, 1981/1982, 1987/1988, 

1993/1994, 1998/1999 , 2004/2005 και 2008 (Πθγι: ΕΛΣΑΣ). 

 

 

Διάγραμμα 10.1: Ροςοςτιαία ςυμμετοχι του κρζατοσ πουλερικϊν με αναφορά 

ςτο μζςο όρο μθνιαίων αγορϊν των νοικοκυριϊν κατά το ςφνολο των περιοχϊν 

ςτον Ελλαδικό χϊρο, για τισ περιόδουσ των ετϊν : 1974, 1981/1982, 1987/1988, 

1993/1994, 1998/1999 , 2004/2005 και 2008 (Πθγι: ΕΛΣΑΣ). 
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Ρεριοχζσ Ελλαδικοφ χϊρου

1974

1981/1982

1987/1988

1993/1994

1998/1999

2004/2005

Ποςοςτιαία ςυμμετοχή  
του κρέατοσ πουλερικών 

1974 
1981/ 
1982 

1987/ 
1988 

1993/ 
1994 

1998/ 
1999 

2004/ 
2005 

2008 

Πλεσ οι περιοχζσ 1,2% 0,72% 0,74% 0,79% 0,59% 0,59% 0,6% 

Σφνολο Αςτικϊν περιοχϊν 1,3% 0,73% 0,75% 0,77% 0,58% 0,59% 0,6% 

Ρεριφζρεια πρωτευοφςθσ 
 

0,77% 0,76% 0,76% 0,58% 0,62%  

Ρολεοδομικό ςυγκρότθμα 
Κεςςαλονίκθσ  

0,65% 0,67% 0,74% 0,48% 0,49%  

Λοιπζσ αςτικζσ περιοχζσ 
 

0,68% 0,75% 0,79% 0,6% 0,58%  

Θμιαςτικζσ περιοχζσ 1,2% 0,7% 0,7% 0,87% 0,63% 0,59%  

Αγροτικζσ περιοχζσ 1% 0,69% 0,73% 0,81% 0,61% 0,58% 0,64% 
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Νκνίσο, ζχκθσλα µε ηνπο Ξίλαθεο 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5 θαη ην 

δηάγξακκα 10.1, ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

γηα θξέαο πνπιεξηθψλ ζην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ 

παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία αλάινγε κε απηή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηνρψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ρν έηνο 1974 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ 

αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ αληηζηνηρνχζε ζην 

1,3% ελψ ην 2004/2005 αληηζηνηρεί κφιηο ζην 0,59%, ζεκεηψλνληαο 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 45,3%. Ξαξελζεηηθά, ζπγθξίλνληαο ηα έηε 

2004/2005 (0,59%) θαη 2008 (0,6%) δηαθαίλεηαη κηα κηθξή ηάζε 

αχμεζεο.   

 

Δπηθεληξψλνληαο ζηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο, ην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο θαη ηηο ινηπέο αζηηθέο πεξηνρέο ε 

θαηαγεγξακκέλε πνξεία ειαθξψο δηαθέξεη σο εμέιημε, νξηαθά σο 

απνηέιεζκα. Πηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο έσο ην έηνο 1994 ν 

κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θπκάλζεθε ζε 

ζηαζεξά επίπεδα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,75%.Έθηνηε αθνινχζεζε πησηηθή 

πνξεία. Ρν έηνο 2004/2005 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ αληηζηνηρεί ζην 0,62% παξνπζηάδνληαο απμεηηθή ηάζε, 

έλαληη ηνπ έηνπο 1998/1999, ηεο ηάμεσο ηνπ 7%. Πχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο αγνξάο γηα ην έηνο 2010 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ, ζηελ πεξηθέξεηα 

πξσηεπνχζεο, θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0,59% θαη 0,60%.  

 

Ρφζν ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο φζν θαη ζηηο 

ινηπέο αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, έσο ην έηνο 1994, ν 

κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο 

πνπιεξηθψλ, παξνπζίαζε απμεηηθή πνξεία. Έθηνηε αθνινχζεζε θαη 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο θζίλνπζα πνξεία. Ρν έηνο 2005 ζην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο αληηζηνηρεί πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,49% (νξηαθά πςειφηεξν ηνπ έηνπο 1998/1999). Ρν 

έηνο 2005 θαη ζηηο ινηπέο αζηηθέο πεξηνρέο αληηζηνηρεί ην κηθξφηεξν 
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πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,58%, κηθξφηεξν έλαληη απηφ ηνπ έηνπο 

1993/1994 θαηά 26,5%. 

 

Πχκθσλα µε ηνπο Ξίλαθεο : 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5 θαη ην 

δηάγξακκα 10.1,ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα 

θξέαο πνπιεξηθψλ ηφζν ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο φζν θαη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 1974 ,1981/1982, 

1987/1988, 1993/1994 1998/1999 θαη 2004/2005 παξνπζίαζε 

απμνκεηψζεηο. Πε γεληθέο γξακκέο ζην ζχλνιν ησλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ θαηέγξαςε θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο θζίλνπζα πνξεία. 

Ππγθεθξηκέλα, ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο  ν κέζνο φξνο κεληαίσλ 

αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ παξνπζίαζε 

θζίλνπζα πνξεία κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 1993/1994. Ρν έηνο 

1993/1994 αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,87% φηαλ ην 

1987/1988 θαιχπηεη ην 0,7%. 

 

Πηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, χζηεξα απφ ηελ πξψηε πηψζε πνπ έιαβε 

ρψξα κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ 1974 ,1981/1982, έθηνηε ν κέζνο 

φξνο κεληαίσλ αγνξψλ παξνπζίαζε αλνδηθή ηάζε κε «θνξπθή» ηελ 

πεξίνδν 1993/1994, θαιχπηνληαο ην 0,81% ησλ κεληαίσλ αγνξψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ. Δλ ζπλερεία, αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία 

θαιχπηνληαο  ηελ πεξίνδν 2004/2005 κφιηο ην 0,58%. Ρν έηνο 1974 

ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο 

πνπιεξηθψλ αληηζηνηρνχζε ζην 1% ελψ ην 2004/2005 αληηζηνηρεί 

κφιηο ζην 0,58%, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 42%. 

Υζηφζν ην έηνο 2008 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ εκθαλίδεη απμεηηθή ηάζε, απφ 

0,58% ην έηνο 2004/2005 ζην 0,64%  ην έηνο 2008. 
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10.2  Μέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ γηα αβγό  

 

Πχκθσλα µε ηνπο Ξίλαθεο : 10.1, 10.2, 10.3, 10.6 θαη ην Γηάγξακκα 

10.2, γίλεηαη ζαθέο φηη ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο πεξηνρέο ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 1974 ,1981/1982, 

1987/1988, 1993/1994, 1998/1999, 2004/2005 εκθαλίδεη θζίλνπζα 

πνξεία. Ρν έηνο 2008 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ εκθαλίδεη απμεηηθή ηάζε, ηδηαίηεξα ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο δηαγξάθνληαο αμηνζεκείσηε απμεηηθή πνξεία. 

 

 

 

Πίνακασ 10.6: Ποςοςτιαία ςυμμετοχή του αβγού με αναφορά ςτο μέςο 

όρο μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αςτικέσ, ημιαςτικέσ και 

αγροτικέσ περιοχέσ (για τισ περιόδουσ των ετών : 1974 και 1981/1982 , 

1987/1988 και 1993/1994,1998/1999 και 2004/2005,  Πθγι: ΕΛΣΑΣ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αβγό 1974 
1981/ 
1982 

1987/ 
1988 

1993/ 
1994 

1998/ 
1999 

2004/ 
2005 

2008 

Πλεσ οι περιοχζσ 0,65% 0,41% 0,27% 0,16% 0,14% 0,12% 0,15% 

Σφνολο Αςτικϊν περιοχϊν 0,72% 0,45% 0,29% 0,17% 0,14% 0,13% 0,15% 

Ρεριφζρεια πρωτευοφςθσ 
 

0,42% 0,27% 0,16% 0,13% 0,14%  

Ρολεοδομικό ςυγκρότθμα 
Κεςςαλονίκθσ  

0,45% 0,29% 0,17% 0,14% 0,11%  

Λοιπζσ αςτικζσ περιοχζσ 
 

0,51% 0,33% 0,19% 0,16% 0,13%  

Θμιαςτικζσ περιοχζσ 0,74% 0,47% 0,31% 0,18% 0,16% 0,12%  

Αγροτικζσ περιοχζσ 0,35% 0,24% 0,14% 0,11% 0,11% 0,08% 0,14% 
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Διάγραμμα 10.2: Ποςοςτιαία ςυμμετοχή του αβγού με αναφορά ςτο μέςο 

όρο μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αςτικέσ, ημιαςτικέσ και 

αγροτικέσ περιοχέσ και κατά τρόπο κτήςεωσ (για τισ περιόδουσ των ετών 

: 1974 και 1981/1982 , 1987/1988 και 1993/1994,1998/1999 και 

2004/2005 , Πθγι: ΕΛΣΑΣ). 

 

Πε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, ην έηνο 1974 ν κέζνο 

φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ αληηζηνηρεί ζην 

0,65% ελψ ην 2004/2005 κφιηο ζην 0,12%, ζεκεηψλνληαο κείσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 81,5% (Ξίλαθαο 10.6). 

Πην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία. Ρν έηνο 

1974 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ 

αληηζηνηρεί ζην 0,72% ελψ ην 2004/2005 κφιηο ζην 0,13%, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 82% (Ξίλαθαο 10.6). 

Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο γηα ην έηνο 2010 ν κέζνο φξνο 
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κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ζην ζχλνιν ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0,09% θαη 0,10%. 

Δπηθεληξψλνληαο ζηα δχν κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε θαη ζηηο ινηπέο πεξηνρέο ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία. Ζ εμαίξεζε 

απαληάηαη ζηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο, θαηαγξάθεηαη κία κηθξή 

απμεηηθή ηάζε ην έηνο 2004/2006.Ρν έηνο 2004/2005 ν κέζνο φξνο 

κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ αληηζηνηρεί ζην 0,14%. Πχκθσλα 

κε εθηηκήζεηο αγνξάο γηα ην έηνο 2010 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ 

αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ζηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο 

δελ μεπεξλά ην 0,12% (Ξίλαθαο 10.6). 

Απφ ην έηνο 1974 έσο ην έηνο 2005 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 

Θεζζαινλίθεο παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 66,7% θαη ζηηο 

ινηπέο αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 74,5% αληηζηνίρσο (Ξίλαθαο 10.6). 

 

Πχκθσλα µε ηνπο Ξίλαθεο : 10.1, 10.2, 10.3, 10.6 θαη ην δηάγξακκα 

10.2,ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ηφζν 

ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηε 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 1974 ,1981/1982, 1987/1988, 1993/1994 

1998/1999 θαη 2004/2005 εκθαλίδεη θζίλνπζα πνξεία. Απφ ην έηνο 

1974 έσο ην έηνο 2005 ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο παξνπζίαζε κείσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 84% θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 77,2% αληηζηνίρσο (Ξίλαθαο 10.6). Ρν έηνο 2008 ν κέζνο φξνο 

κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ εκθαλίδεη απμεηηθή 

ηάζε, ηδηαίηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δηαγξάθνληαο αμηνζεκείσηε 

απμεηηθή πνξεία. Απφ κφιηο 0,08% ην έηνο 2004/2005 ζε 0,14% ην 

έηνο 2008. Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο αγνξάο γηα ην έηνο 2010 ν κέζνο 
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φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αβγφ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο παξακέλεη ζε απμεηηθή πνξεία, κε μεπεξλψληαο ην 0,16%. 

 

Πηνλ Ξίλαθα 10.7 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηάμεηο 

κεληαίαο ζπλνιηθήο αμίαο αγνξψλ θαη θαηά ηξφπν θηήζεσο, ζην 

ζχλνιν ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ γηα ην έηνο 2008. 

Πχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 10.7  θαη ηα δηαγξάκκαηα 10.3 θαη 10.4 ζην 

ζχλνιν ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, γηα ην έηνο 2008, ν κέζνο φξνο 

κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγφ 

θζίλεη φζν απμάλεηαη ε κεληαία ζπλνιηθή αμία αγνξψλ.  

Ρα λνηθνθπξηά κε ηε ρακειφηεξε κεληαία ζπλνιηθή αμία αγνξψλ, 

κέρξη 750 € , παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν κεληαίσλ 

αγνξψλ ζε θξέαο πνπιεξηθψλ (1,7%) θαη ζε αβγφ (0,3%). Ρα 

λνηθνθπξηά κε κεληαία ζπλνιηθή αμία αγνξψλ απφ 751€ έσο 1100€ 

παξνπζηάδνπλ κέζν φξν κεληαίσλ αγνξψλ ζε θξέαο πνπιεξηθψλ  

(1,2 %) θαη ζε αβγφ (0,29%) ελψ ηα λνηθνθπξηά κε κεληαία 

ζπλνιηθή αμία αγνξψλ απφ 2801 € έσο 3500 € παξνπζηάδνπλ, έλαληη 

ησλ δχν παξαπάλσ, θαηά πνιχ κηθξφηεξν κέζν φξν κεληαίσλ 

αγνξψλ ζε θξέαο πνπιεξηθψλ (0,58%) θαη ζε αβγφ (0,14%).  

Ρα λνηθνθπξηά κε ηε κεγαιχηεξε κεληαία ζπλνιηθή αμία αγνξψλ απφ 

3501€ θαη άλσ, παξνπζηάδνπλ ην ρακειφηεξν κέζν φξν κεληαίσλ 

αγνξψλ ζε θξέαο πνπιεξηθψλ (0,4%) θαη ζε αβγφ (0,1%). Ρν 

γεγνλφο απηφ δείρλεη ηελ αχμεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ 

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κε ηελ αχμεζε ηεο κεληαίαο ζπλνιηθήο 

αμίαο αγνξψλ ησλ  λνηθνθπξηψλ. 
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Ρίνακασ  10.7 :  Μζςοσ όροσ μθνιαίων αγορϊν των νοικοκυριϊν ςε κρζασ 

πουλερικϊν και αβγό κατά τάξεισ μθνιαίασ ςυνολικισ αξίασ αγορϊν και κατά 

τρόπο κτιςεωσ. Σφνολο Χϊρασ (Πθγι : ΕΛΣΑΣ). 

 

Πλα τα 
νοικοκυρι

ά 

Μζχρι  
750 € 

751- 
1100 € 

1101-
1450 € 

1451-
1800 € 

1801- 
2200 € 

2201- 
2800 € 

2801- 
3500 € 

3501  
και  

άνω € 

Συνολικόσ 
αρικμόσ 

νοικοκυριϊν 
(ςε χιλιάδεσ) 

4.072,1 246,7 437,6 419,8 446,8 460,2 637,8 517,4 905,5 

Αγακά και 
Υπθρεςίεσ 

Αξία ςε χιλιάδεσ (€) 

Σφνολο  
αγορϊν 

2117,6 402,2 681,2 1007,9 1269,4 1584,1 1994,2 2539,3 4329,5 

Είδθ 
διατροφισ 

και μθ 
οινοπνευματ

ϊδθ ποτά 

347,4 137,62 185,08 238,85 267,18 344,21 382,04 432,08 501,77 

Κρζασ 
πουλερικϊν 

12,72 6,84 8,31 10,23 11,2 12,03 13,34 14,75 17,14 

Αβγά 3,09 1,21 1,95 2,4 2,85 3,2 3,16 3,59 4,21 

          

Ροςοςτιαία ςυμμετοχι ςτο ςφνολο αγορϊν 

Κρζασ 
πουλερικϊν 

0,6% 1,7% 1,2% 1% 0,88% 0,76% 0,67% 0,58% 0,4% 

Αβγά 0,15% 0,3% 0,29% 0,24% 0,22% 0,2% 0,16% 0,14% 0,1% 
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Διάγραμμα 8.3 : Ροςοςτιαία ςυμμετοχι του κρζατοσ πουλερικϊν με αναφορά ςτο 

μζςο όρο μθνιαίων αγορϊν των νοικοκυριϊν κατά τάξεισ μθνιαίασ ςυνολικισ 

αξίασ αγορϊν ςτο ςφνολο του Ελλαδικοφ χϊρου για το ζτοσ 2008 (Πθγι : ΕΛΣΑΣ). 

 

 

Διάγραμμα 8.4: Ροςοςτιαία ςυμμετοχι του αβγοφ με αναφορά ςτο μζςο όρο 

μθνιαίων αγορϊν των νοικοκυριϊν κατά τάξεισ μθνιαίασ ςυνολικισ αξίασ αγορϊν 

ςτο ςφνολο του Ελλαδικοφ χϊρου για το ζτοσ 2008.(Πθγι : ΕΛΣΑΣ). 
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Θεθάιαην 11o  

 

 Αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θιάδν ηεο Πηελνηξνθίαο 

 

Ν θιάδνο ηεο Διιεληθήο Ξηελνηξνθίαο δηαγξάθνληαο πιένλ κία 

πνξεία πελήληα εηψλ, παξνπζηάδεη έσο ζήκεξα ηθαλνπνηεηηθή 

εμειηθηηθή πνξεία. Ζ άκεζε πξνζαξκνγή ηνπ θιάδνπ ζην 

αλαπηπζζφκελν δπζκελέο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία, πξνζθέξνληαο 

έηζη θαξπνχο θεξδνθνξίαο. 

 

Ζ δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαπζκα 

γηα ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή, γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ θιάδνπ.  

Δηδηθφηεξα νη παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα θαζνξίζνπλ ηελ εμπγίαλζε 

ηνπ θιάδνπ ηεο Ξηελνηξνθίαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ηνπ είλαη:  

 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη αβγψλ 

αλάινγα µε ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ελδερφκελεο 

δπλαηφηεηαο εμαγσγψλ. 

 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

 

 Γεµηνπξγία ζχγρξνλσλ, θαζεηνπνηεµέλσλ 

µνλάδσλ θξενπαξαγσγήο θαη αβγνπαξαγσγήο. 

 Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζµφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππαξρφλησλ πηελνηξνθηθψλ 

µνλάδσλ (ρψξνη απνζήθεπζεο αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ, ζηιφ πξψησλ πιψλ,κχινο παξαζθεπήο 

θπξακάησλ, ζάιακνη εθηξνθήο). 
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 Δπηινγή θαηάιιεινπ γελεηηθνχ πιηθνχ. 

 Νξζή επηινγή θαη εθαξκνγή ηνπ εκβνιηαθνχ 

ζρήκαηνο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο 

πγείαο θαη ησλ εθηξεθφκελσλ ζκελψλ (πρ 

ππνρξεσηηθφο εκβνιηαζκφο ησλ ζκελψλ ελαληίνλ 

ηνπ  βαθηεξίνπ ηεο Παικνλέιια). 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

βηναζθάιεηαο ζηηο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο  

(εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο απνιπκάλζεσλ, 

κπνθηνλίαο) 

 Δπελδχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηηηησκάησλ 

(επεμεξγαζία , ηππνπνίεζε θαη πψιεζε απηψλ, σο 

εδαθνβειηησηηθά γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηηθψλ 

νξγαληζκψλ πρ θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, ειηά). 

 Σξήζε ηεο Θνπξηάο  σο πεγή ελέξγεηαο, παξαγσγή 

biogas (απμάλνληαο ηα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηνλ 

παξαγσγφ). 

 Δπελδχζεηο γηα επεμεξγαζία ππνπξντφλησλ ή 

 παξαπξντφλησλ ππνιεηµµάησλ. 

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

 Δλίζρπζε ηεο νηθνλνµηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 

 Δθαξκνγή ησλ Δηδηθψλ Ξηελνηξνθηθψλ 

Δθηξνθψλ (βηνινγηθά, ειεπζέξαο βνζθήο, 

αρπξψλα). 

 Δθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε δπλακηθφηεηα 

ησλ ζαιάκσλ εθηξνθήο, αλαγθαίνο παξάγνληαο 

γηα  ηε δηαζθάιηζε ηεο θπζηνινγηθήο  επδσίαο 

ησλ εθηξεθφκελσλ ζκελψλ (Ξιένλ απφ ην 2012 
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είλαη ε ππνρξεσηηθή ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ θισβψλ κε εκπινπηηζκέλα θινπβηά ή 

ην ζχζηεκα εθηξνθήο ηχπνπ Aviary). 

 Αλάπηπμε επέιηθησλ θαη ηζρπξψλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο θαη πψιεζεο. 

 Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε λέσλ επεμεξγαζµέλσλ 

πξντφλησλ αβγψλ θαη θξέαηνο νξληζίσλ. 

 Έιεγρνη γηα παξάλνκεο εηζαγσγέο 

ειιελνπνηήζεηο πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη 

πξνηφληα ρακειφηεξσλ ηηκψλ, ζπγθξηηηθά κε ηα 

εγρψξηα, σζηφζν ακθηβφινπ πνηφηεηνο. 

 Πχλδεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πηελνηξνθηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηα Ξαλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, κε 

ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ νινθιήξσζε εξεπλεηηθψλ 

θαηλνηφκσλ projects γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

θσδηθψλ πρ αβγά Υ-3). 

 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ  

 

 Αλάπηπμε θαη εθαξµνγή ζπζηεµάησλ δηαρείξηζεο 

ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (πρ ISO 22000:2005) 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

ηρλειαζηκφηεηαο γηα ην θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ην 

αβγφ 

 Ξηζηνπνίεζε ησλ πηελνηξνθηθψλ πξνηφλησλ απφ 

νξγαληζκνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο (πρ 

AGROCERT, ΓΖΥ, ΒΗΝΔΙΙΑΠ) 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δσνηξνθψλ θαη πξνζζεηηθψλ ησλ 

δσνηξνθψλ. Απαιιαγκέλεο απφ αλεπηζχκεηεο 

νπζίεο (π.ρ. δηνμίλεο, βαξέα κέηαιια, 

θπηνθάξκαθα, κπθνηνμίλεο, βαθηήξηα θ.ι.π.) 
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 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 

αθαηάιιεισλ δσνηξνθψλ θαη πηελνηξνθηθψλ 

πξνηφλησλ. 

 Αλάπηπμε κεραληζκνχ δηαρείξηζεο θξίζεο ζε 

πεξίπησζε αθαηάιιεισλ δσνηξνθψλ θαη 

πηελνηξνθηθψλ πξνηφλησλ ψζηε νη δηαζηάζεηο ηνπ 

γεγνλφηνο λα αληηζηνηρνχλ ζηελ έθηαζε ηνπ, 

απαιιαγκέλεο απφ κεδεληζηηθέο ππεξβνιέο θαη 

αθνξηζκνχο. 

 Δγθεθξηκέλα θέληξα ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο 

αβγψλ. 

 Δγθεθξηκέλα θέληξα επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο  

θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ απηνειέγρσλ (ζηφρνο ε 

αλίρλεπζε κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ πρ Παικνλέια)  

 Ξξνµήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππεξζχγρξνλσλ 

κεραλεκάησλ: αβγνδηαινγήο, εμνπιηζµνχ ζθαγήο, 

ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο, εµπνξίαο ησλ 

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θξέαο πνπιεξηθψλ θαη 

αβγφ. 

 

 Δλίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο εµπνξίαο ησλ 

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 

 Αλαβάζµηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεσξγηθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ 

Νξγαλψζεσλ ηδίσο ζε ζέµαηα εµπνξίαο-µεηαπνίεζεο 

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 

  Πεκηλάξηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ γεσηερληθψλ  



165 
 

απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ην 

Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην θαη ηε Θηεληαηξηθή Πρνιή.  

 

 Νξγάλσζε ζεµηλαξίσλ εθπαίδεπζεο πηελνηξφθσλ ζρεηηθά µε 

ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ δσνηερληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο 

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη εµπνξίαο.  

 

 πνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ πηελνηξφθσλ Ζ 

εθπαίδεπζε ηνπ πηελνηξφθνπ απνηειεί κείδνλα ζπληζηψζα ζηε 

«ζπληζηακέλε» ηεο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Ξηελνηξνθίαο. 
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Θεθάιαην 12o  

Σειεπηαίεο εμειίμεηο, πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ηεο 

Πηελνηξνθίαο. 

 

Πχκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2007-2014 (European 

Union, 2007), νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ηεο πηελνηξνθίαο θξίλνληαη 

αβέβαηεο φρη κφλν ιφγσ ηεο έθηαζεο ηεο ηξέρνπζαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο αιιά θαη ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο. Πηνλ ίδην πιαίζην , σο βαζηθέο ζπληζηψζεο πξνζηίζεληαη νη 

πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Πχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ USDA United States Department of 

Agriculture Agricultural Projections to 2016 (February 2007) ε 

απμαλφκελε ζηήξημε ζηνλ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ πξψηεο χιεο κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ( θξέαο πνπιεξηθψλ θαη αβγφ)  

 

Ζ αλάδπζε ηεο αγνξάο ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη έλα γεγνλφο ηθαλφ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ηξνρνπέδε ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ θιάδνπ 

ηεο πηελνηξνθίαο. Πε θάζε πεξίπησζε ε αγνξά ησλ βηνθαπζίκσλ 

είλαη κία λέα πξφθιεζε ζην δηάβα ηεο εξρφκελεο δεθαεηία. 

Ζ κεγέζπλζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη νδεγήζεη ζε 

νξαηέο επηπηψζεηο ζηνλ Διιεληθφ πηελνηξνθηθφ θιάδν, κεηψλνληαο 

ηε δήηεζε ησλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (θξέαο πνπιεξηθψλ θαη 

αβγφ). Ζ πησηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη 

αβγνχ είλαη πιένλ εκθαλήο. 
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Νη Διιεληθέο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο αληηκεησπίδνπλ απηή ηελ 

πεξίνδν έλα απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο, ηφζν ιφγσ ησλ ηηκψλ ησλ 

δσνηξνθψλ θαη ηεο ελέξγεηαο, φζν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ 

θαη ησλ θαλφλσλ επδσίαο, πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε.  

Πήκεξα ην θφζηνο παξαγσγήο ζε Διιεληθφ θαη ελ γέλεη Δπξσπατθφ 

επίπεδν είλαη ζαθψο πςειφηεξν απφ άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κε 

ζπλέπεηα ηα έηε 2010 θαη 2011 ε Διιεληθή παξαγσγή θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ λα πξνβιέπεηαη λα θηλεζεί ζε ζηαζεξά 

επίπεδα, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζα επηβξαδχλεη ηελ αχμεζε ηφζν ηεο 

παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ-αβγνχ φζν θαη ηεο θαηαλάισζεο, 

αιιά κφλν βξαρππξφζεζκα. Βξαρππξφζεζκα ε θαηαλάισζε ζηελ 

Διιάδα ζα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο. Υζηφζν νη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο 

εκθαλίδνληαη κάιινλ αηζηφδνμεο κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ηελ θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ. 

Υζηφζν ν ηνκέαο ησλ πνπιεξηθψλ έρεη πιεγεί ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα θξέαηα, αθνχ νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη απφ ην 

αθξηβφ βφεην θξέαο θαη ρνηξηλφ θξέαο δεπηεξεχνληνο, ζην θηελφηεξν 

θξέαο πνπιεξηθψλ. Απηά αλαθέξεη έθζεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηηο 

πξννπηηθέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2018, 

πνπ θαηαξηίδεηαη κε ζηνηρεία απφ ην USDA θαη ηνλ FAO.  

Ζ αγνξά ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζε ζρέζε κε άιια θξέαηα ζε ζπλάξηεζε κε κία 

ηζρπξή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα θξέαο πνπιεξηθψλ. Ρν 

γεγνλφο απηφ ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηε ζηήξημε ηεο 

παξαγσγήο. Ρν θξέαο πνπιεξηθψλ έρεη πςειφηεξε ζξεπηηθή αμία 

έλαληη ηνπ θφθθηλνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο (Horve, 2008). 
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Ζ ίδηα πεξίπνπ εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αβγψλ, κε ηελ 

παξαγσγή λα θηλείηαη ζε ειαθξά πςειφηεξα επίπεδα, ελψ ε 

θαηαλάισζε παξακέλεη ζηάζηκε, ην δε θφζηνο παξαγσγήο αθνινπζεί  

κηα δξακαηηθή έσο αλεμέιεγθηε αλνδηθή πνξεία (Horve, 2008). 

Νη παξαγσγνί πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ παξαγσγή θσδηθψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο   ειεπζέξαο βνζθήο, βηνινγηθά έιθνληαο 

ην θαηαλαισηηθφ ελδηαθέξνλ.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δείρλεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηηο"Δηδηθέο 

Ξηελνηξνθηθέο Δθηξνθέο" 

Νη "Δηδηθέο Ξηελνηξνθηθέο Δθηξνθέο" είλαη έλα ζχλνιν 

πξνδηαγξαθψλ παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ή αβγψλ νξλίζσλ 

ζχκθσλα κε απζηεξά θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο εθηξνθήο ή θαη 

δηαηξνθήο ησλ πνπιεξηθψλ. Θάζε πξνδηαγξαθή αληηζηνηρεί ζε κία 

έλδεημε («ζήκα») πνπ ηνπνζεηείηαη ζην πξντφλ εθφζνλ πηζηνπνηεζεί 

φηη ν ηξφπνο παξαγσγήο ή θαη δηαηξνθήο ησλ εθηξεθφκελσλ 

πνπιεξηθψλ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή.  

Ν AGROCERT έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ "Δηδηθψλ Ξηελνηξνθηθψλ 

Δθηξνθψλ" θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ.  

Δλδεηθηηθά φζνλ αθνξά ην θξέαο πνπιεξηθψλ θαη κε βάζε ηνλ ΘΑΛ 

(ΔΘ) 543/08 κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ αθφινπζσλ ελδείμεσλ:  

 [είδνο πνπιεξηθνχ] ειεχζεξεο βνζθήο  

 [είδνο πνπιεξηθνχ] παξαδνζηαθά ειεχζεξεο βνζθήο  

 [είδνο πνπιεξηθνχ] απεξηφξηζηεο ειεχζεξεο βνζθήο  

 [είδνο πνπιεξηθνχ] εθηαηηθήο εθηξνθήο  
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Δπίζεο γηα ηα αβγά νξλίζσλ θαη κε βάζε ηνλ ΘΑΛ (ΔΘ) 557/07  

κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ελδείμεσλ πνπ αθνξνχλ:  

 ηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ησλ σνηφθσλ νξλίζσλ  

 ηηο ελδείμεηο "εμαηξεηηθά" ή "εμαηξεηηθά θξέζθα"  

Ζ παξαγσγή πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ AGROCERT δίλεη 

ζηνπο παξαγσγνχο ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζηελ αγνξά κε εηδηθή ζήκαλζε θαη θαη επέθηαζε ηε βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ηνπο ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ απνδνρή απφ ηελ αγνξά ησλ 

πξψησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ην 

κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη απφ πνιινχο παξαγσγνχο 

δείρλνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο έρεη κεγάια πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο.  

Νη επλνηθέο πξννπηηθέο γηα ηνλ θιάδν ηεο πηελνηξνθίαο είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αχμεζε ηεο θαηά θεθαιή θαηαλάισζεο 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη αβγνχ. Πηφρνο είλαη αθελφο ε 

ππνθαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ είδσλ θξέαηνο απφ ην ιεπθφ θξέαο 

πνπιεξηθψλ θαη αθεηέξνπ ε θαζηέξσζε ηνπ αβγνχ ζην εκεξήζην 

δηαηηνιφγην ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην ιεπθφ θξέαο είλαη πςειφηεξεο ζξεπηηθήο αμίαο  

έλαληη ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο. Ξαξάιιεια, ν κχζνο γηα ην αβγφ « Ρν 

αβγφ είλαη βφκβα ρνιεζηεξφιεο» έρεη πιένλ αλαηξαπεί. Ρν αβγφ 

είλαη πιήξεο ηξνθή θαη ζήκεξα ε θζελφηεξε πξσηείλε. 

Κεγάινο κέξνο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη 

αβγνχ ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ.  



170 
 

Πην δηάβα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ε Διιεληθή πηελνηξνθία ζα 

πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία νη θπξηφηεξεο 

πξνθιήζεηο είλαη ε πγεία ησλ δψσλ, ε επδσία ησλ δψσλ θαη ε πγηεηλή 

ησλ ηξνθίκσλ. Νη ζπλερείο επελδχζεηο, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξµνγή 

ζπζηεµάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ε εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε  ζπλερή 

θαηάξηηζε ηφζν ησλ  γεσηερληθψλ φζν θαη ησλ πηελνηξφθσλ 

απνηεινχλ ηηο θαίξηεο πξνππνζέζεηο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αχμεζεο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη 

αβγνχ ζηε ρψξα καο. Νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ ηα 

ερέγγπα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Διιεληθήο πηελνηξνθίαο, 

ηα ερέγγπα γηα ηελ επεκεξία ηνπ Έιιελα πηελνηξφθνπ. 
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