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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Πέηξν νιδάην γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ παξείρε. 

Δπραξηζηψ επίζεο φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο & 

Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Α.Δ, γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ έδεημαλ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο πνπ 

απέθηεζα κέζα απφ απηφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κειέηεο.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δηαηξείαο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σαπηφρξνλα κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο Δηαηξείαο 

θαη ησλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα αλαδεηεζνχλ πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο πνπ 

λα ζπλάδνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηεο ΔΑΓΠ-ΓΠΑ ηφζν θαη ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ζηελ Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο & Γηαρείξηζεο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΑΓΠ-ΓΠΑ) λα 

πηνζεηήζεη έλα κνληέιν θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθψλ γηα ην θηήκα ηεο 

Κσπαΐδαο, ην νπνίν  θαηαιακβάλεη έθηαζε 1000 ζηξ. πεξίπνπ. ην 

θηήκα θαιιηεξγνχληαη θπξίσο βακβάθη, κεδηθή, αξαβφζηηνο, ζηηάξη θαη 

ριννηάπεηαο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο & 

Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΑΓΠ-

ΓΠΑ). Παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηεο θαζψο θαη ε 

πεξηνπζηαθή ηεο θαηάζηαζε. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ε 

παξνχζα θαηάζηαζε, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε 

πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή πξφηαζε. 

ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο αγνξάο ηνπ 

θιάδνπ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, αθνχ ζε απηφλ εληάζζνληαη νη πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο πξφηαζεο, ζηελ αμηνιφγεζή ηεο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα. Ζ 

θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ είλαη κηα ειθπζηηθή θαιιηέξγεηα, ε νπνία 

πξνζθέξεη ζρεδφλ εμαζθαιηζκέλε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, ε 

θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ δίλεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην θέξδνο αλά ζηξέκκα. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί 

πξφθιεζε γηα ηελ ΔΑΓΠ-ΓΠΑ θαη πηζαλφλ ην ζρήκα ηεο πινπνίεζεο λα 

απαηηεί ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηεο 

αγνξάο. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the operation of the Asset 

Management & Development Company of the Agricultural University of 

Athens (EADP- AUA). At the same time through the investigation of the 

Company and its Assets to seek recovery proposals that are consistent with 

the activities of both EADP-AUA, and the Agricultural University of Athens. 

It is proposed to the EADP- AUA to adopt a business plan of horticulture 

cultivation to Copais Estate, which occupies an area of approximately 1000 

acres. At the time at the property is mainly grown cotton, alfalfa, maize, wheat 

and turf. 

The first chapter presents the Asset Management & Development 

Company of the Agricultural University of Athens (EADP-AUA), concerning 

the structure and the property's condition.  

The second chapter describes in detail the present situation, the 

economic performance of recent years and the Business Proposal. 

The third chapter presents the market analysis for fruit and vegetable 

sector. 

The fourth chapter is devoted to economic analysis of the business 

proposal, evaluation and conclusions. The vegetable cultivation provides 

virtually guaranteed availability of the product and moreover very good 

economic results in terms of profits per acre.  

The implementation of the proposed business plan is a challenge for 

EADP-AUA and possibly requires the involvement and cooperation of 

business partners from the market. 
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1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

1.1 Απνζηνιή θαη ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο 

 

Ζ «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ" 

(ΔΑΓΠΓΠΑ) ηδξχζεθε κε ην ππ’αξηζκφ 268 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κε αξηζκφ 114 θαη 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 9 Ηνπιίνπ 1993. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ 

Αζήλα. 

Απνζηνιή ηεο ΔΑΓΠ-ΓΠΑ είλαη :  

«Ζ αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο θαη πξάμεο, πνπ αλάγεηαη ζηελ 

εθπιήξσζε ηεο Αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γ.Π.Α, κε γλψκνλα πάληνηε 

ηε δεκηνπξγία κέζσλ θαη πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλάπηπμεο γεληθφηεξα ηνπ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ». 

 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηφζν ηεο ρξεζηήο θαη επηκεινχο 

δηαρεηξίζεσο αιιφηξηαο πεξηνπζίαο, φζν θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο, έρεη 

δε σο εηδηθφηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο αμίαο θαη ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ απνδφζεσλ ηεο πεξηνπζίαο απηήο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. ε επηδίσμε θαη απνδνρή δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη 

άιισλ ραξηζηηθψλ παξνρψλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή, δεκφζηα ή 

ηδησηηθή, εγρψξηα ή αιινδαπή, επ' νλφκαηη ηνπ Ηδξχκαηνο. 

2. ε επηδίσμε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή, δεκφζηα ή 

ηδησηηθή, εγρψξηα ή αιινδαπή, επ' νλφκαηη ηνπ ηδξχκαηνο. 

3. ε έλαληη ακνηβήο ή ζπκκεηνρήο είζπξαμε δηθαησκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηξίηνπο (κειεηψλ 
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γλσκνδνηήζεσλ θιπ.) είηε απηέο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο 

εηαηξείαο είηε φρη, εθφζνλ ηα έζνδα απηά ή ε δξαζηεξηφηεηα απηή ηνπ 

ηδξχκαηνο πξνθχςεη απφ. ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε ελέξγεηα θαη πξάμε, πνπ αλάγεηαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, κε 

γλψκνλα πάληνηε ηε δεκηνπξγία κέζσλ θαη πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλάπηπμεο γεληθφηεξα ηνπ 

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ. 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ, πνπ αλάγνληαη ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνχην νξγάλνπ ηεο. 

 

1.2 Παξνπζίαζε ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ  

 
Ζ Παξάδνζε-Παξαιαβή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ηνπ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ έγηλε ζχκθσλα κε ηα   

Πξσηφθνιια I/4-6-1994 θαη II/22-2-1995.  

χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν I/4-6-1994 ην ΓΠΑ κεηαβηβάδεη ζηελ 

ΔΑΓΠΓΠΑ ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αθφινπζσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ: 

1. *Κηήκα Βειίθαο Καιακάηαο, εθηάζεσο 67.872 η.κ., σο ε ππ' αξηζκφ 

4205 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηεο 25.9.1980 ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 

Καιακάηαο Γ.Π. Σζαπφγα. (*Γελ βξίζθεηαη πιένλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ΔΑΓΠΓΠΑ)  

2. Κηήκα Κσπαΐδαο:  

i. Κιεξνηεκάρηα 1287 θαη 1288, ζπλνιηθήο εθηάζεσο 71.750 η.κ., σο 

ε ππ' αξηζκφ πξση.323871/12087/11.9.1981 Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γεσξγίαο. 

ii. Έθηαζε 11.250 η.κ., σο ε ππ' αξηζκφ πξση.Κ/34127/27.9.1963 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο. 
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iii. Αγξνηεκάρηα 2 θαη 15 ηνπ Γ Σνκέα Αγξνθηήκαηνο Κσπαΐδαο, 

εθηάζεσο 1.000 ζηξεκκάησλ, σο ε ππ' αξηζκφ 

πξση.Δ/42010/21.12.1953 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, 

κεηά ησλ επ' απηψλ θηηζκάησλ θαη ππνζηαηηθψλ. 

2. Κηήκα θάιαο Χξσπνχ, εθηάζεσο 27.700 η.κ., σο ε ππ' αξηζκφλ 

1949 πκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε ηεο 9.12.1930, ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ 

Αζελψλ Η.Π. Παπαγηάλλε. 

3. Κηήκα Γηαινχ πάησλ: 

i. Δθηάζεσο 430 ζηξεκκάησλ, σο ΒΓ ηεο 6/10/1954, κεηά ησλ επ' 

απηνχ θηηζκάησλ 

ii. Οηθνπέδνπ εθηάζεσο 1570,8 η.κ. κεηά ησλ επ' απηνχ θηηζκάησλ, 

σο ην ππ' αξηζκφλ 29529 πσιεηήξην ηεο 1.11.1946 ηνπ 

πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Γεκεηξηάδε. 

4. Θεξκνθήπην ζην θεληξηθφ νηθφπεδν ηνπ ΓΠΑ: εθηάζεσο 1.800 η.κ.  

σο ε κε ππ' αξηζκφ πξση. 227669/17.12.1951 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γεσξγίαο, πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ νηθνπέδνπ (ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηακεηαθή κεραλή). 

5. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: ν νπνίνο πεξηιακβάλεη Σξαθηέξ FORD 

5610, Σξαθηέξ RENEAULT Α145 (140ΖΡ), Σξαθηέξ JOHN DΔΔR 

2850, Σξαθηέξ JOHN DΔΔR 3650, Θεξηδναισληζηηθή κεραλή JOHN 

DΔΔR, ηηνθαζαξηζηήξην ΜΠΑΡΣΕΟ, Σξαθηέξ ΕΔΣΟR 4911, Σξαθηέξ 

ΕΔΣΟR 7211, Σξαθηέξ LAMBORGINI δελδξνθνκηθφ Α513 DTV(55ΖΡ), 

Απνθινησηηθή κεραλή θηζηηθηνχ, Πέληε (5) θαξνχιηα πνηίζκαηνο.  

 

χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν II/22-2-1995 ην ΓΠΑ κεηαβηβάδεη ζηελ 

ΔΑΓΠΓΠΑ ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αθφινπζσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ: 

1. Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θεληξηθψλ θηηξίσλ ηνπ ΓΠΑ (Βνηαληθφ 

θήπν), πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ νηθφπεδν ηνπ ΓΠΑ επί ηεο Ηεξάο 

Οδνχ 75, εθηάζεσο 20 ζηξεκκάησλ. ε απηή ηελ έθηαζε 

πεξηιακβάλεηαη θήπνο κε θαιισπηζηηθά θπηά (ζάκλνη θαη δέλδξα) 

θαζψο επίζεο ειαηφδεληξα θαη θηζηηθηέο. 
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1.3 Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνπζίαο 

 
χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο «Αμηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ» σο Πεξηνπζία πνπ 

ππφθεηηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο λννχληαη:  

1. ηα παληφο είδνπο αθίλεηα ηνπ Ηδξχκαηνο 

2. ηα θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηδξχκαηνο (ρξήκαηα, θαηαζέζεηο, 

νκφινγα, κεηνρέο θαη άιια αμηφγξαθα ελ γέλεη, ζε δξαρκέο ή μέλν 

λφκηζκα). 

3. ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ή πεξηέξρνληαη ζηα 

θιεξνδνηήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο ή ζε άιια Ννκηθά Πξφζσπα (εηαηξείεο, 

θνηλνπξαμίεο θιπ.), εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ ζπκκεηέρεη ην 

Παλεπηζηήκην ζ' απηά ακέζσο ή εκκέζσο. Σα πεξηνπζηαθά απηά 

ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη αθίλεηα ή θηλεηά.  

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ππάγνληαη ζηελ 

πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο-παξαιαβήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ. 

Γελ λννχληαη σο Πεξηνπζία, πνπ ππφθεηηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

Δηαηξείαο, ηα πεξηνπζηαθά εθείλα ζηνηρεία (αθίλεηα, ζθεχε, έπηπια, εξγαιεία, 

κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, ζηνηρεία ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο, γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο, 

εξεπλεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηνπ. 

Χο «Γηαρείξηζε θαη Αμηνπνίεζε» λνείηαη ε ελέξγεηα θάζε πξάμεσο πνπ 

αθνξά ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (θηλεηφ ή αθίλεην) ην νπνίν έρεη παξαδνζεί γηα 

δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε ή εθκεηάιιεπζε ζηελ εηαηξεία, εθηφο απφ ηηο πξάμεηο 

εθπνίεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηα αθίλεηα: 

1. φζα πξννξίδνληαη εθάζηνηε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε επηινγή, κίζζσζε ή αλέγεξζή ηνπο. 

2. φζα ην Παλεπηζηήκην εθκεηαιιεχεηαη πξνο πξννξηζκφ εηζνδεκάησλ, ε 

νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε, εθκίζζσζε, αγνξά, αλνηθνδφκεζε, 

παξαρψξεζε ρξήζεο θαη γεληθψο νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε γίλεηαη κε 
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ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο αμίαο ή ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

απνδφζεσλ ηεο αθίλεηεο απηήο πεξηνπζίαο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ θηλεηή Πεξηνπζία (ρξεκάησλ, θαηαζέζεσλ, νκνιφγσλ, 

κεηνρψλ, θαη άιισλ αμηφγξαθσλ ελ γέλεη, ζε επξψ ή ζε μέλν λφκηζκα), λνείηαη 

ε πξαγκαηνπνίεζε θαηαζέζεσλ, δαλεηαθψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

δηθαηνπξαμηψλ, θαζψο θαη αμηφγξαθσλ, θαη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε πξάμε 

γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο αμίαο ή ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

απνδφζεσλ ηεο θηλεηήο απηήο πεξηνπζίαο. 

Δηδηθά γηα πξάμεηο εθπνίεζεο ε Δηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πξνηάζεσλ, πνπ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή ζα ηεινχλ 

ππφ ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο πγθιήηνπ θαη ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε, θαηά ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, έγθξηζε νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο. 

Σν 'Ίδξπκα κπνξεί λα αλαζέηεη ζηελ Δηαηξεία, έλαληη ακνηβήο θαη κε 

εηδηθέο εθάζηνηε ζπκθσλίεο ηελ εξγνιαβηθή επηκέιεηα θαη ζπληήξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

1.4 Γηνηθεηηθή Λεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο 

 
Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

δηθαηνπξαμηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δηθαηνπξαμηψλ απηψλ επέξρνληαη ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, εθφζνλ αθνξνχλ ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ηνπ. Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηνηθεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη κε επηκέιεηα ηελ πεξηνπζία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα 

απνδεκηψλεη ην Ίδξπκα γηα θάζε δεκία πνπ γίλεηαη ζην Ίδξπκα απφ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο κειψλ ηεο, πνπ ηειέζζεθαλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα, εθηφο αλ 

δηαηχπσζαλ εγγξάθσο ηε δηαθσλία ηνπο ζηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Ζ Δηαηξεία είλαη εληνινδφρνο ηνπ ηδξχκαηνο θαη σο ηέηνηα δελ κπνξεί λα 

έρεη άπνςε δηηζηακέλε απηήο ηνπ ηδξχκαηνο, ελ νλφκαηη νηνπδήπνηε 

νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο. ε θάζε πεξίπησζε, νη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ 
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νξγάλσλ ηνπ ηδξχκαηνο δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία θαη ην Γηνηθεηηθφ ηεο 

πκβνχιην. 

 

Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν έρεη επηά 

κέιε θαη απνηειείηαη απφ: 

1. Σνλ Πξφεδξν 

2. Σνλ Αληηπξφεδξν 

3. Σν Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη 

4. Σέζζεξα (4) κέιε. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο κεηαμχ αηφκσλ, πνπ έρνπλ ην θνηλσληθφ θχξνο θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε γηα λα ζπλδξάκνπλ ηελ Δηαηξεία ζην έξγν ηεο, 

αλαθαινχληαη νπνηεδήπνηε θαη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ε απηή κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ησλ εθάζηνηε Πξπηαληθψλ Αξρψλ ηνπ ΓΠΑ ήηνη ηέζζεξα έηε κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεηείαο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ εθάζηνηε έηνπο θαη 

εκεξνκελία ιήμεο απηήο ηελ 30ε Απγνχζηνπ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. Σα κέιε 

ηνπ Γ κπνξνχλ λα επαλεθιέγνληαη. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ππνρξενχληαη λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Ζ 

απνπζία κέινπο ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν απφ 5 ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ή γηα 

ρξνληθή πεξίνδν 3 κελψλ ηζνδπλακεί κε παξαίηεζε. Οη παξαηηήζεηο ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε, πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, 

έρεη ηελ αλσηάηε επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην Γ.. Σνλ Πξφεδξν αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν 

χκβνπινο, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο 

Δηαηξείαο. Σν Γ.. ζπγθαιείηαη-απφ ηνλ Πξφεδξν ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ απηφλ, ηαθηηθά θαη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην κήλα θαη 

έθηαθηα, φηαλ ν Πξφεδξνο, ην θξίλεη ζθφπηκν ή ην δεηήζεη ν Γηεπζχλσλ 
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χκβνπινο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. είλαη 

ππνρξεσκέλνο: 

1. Να ζπγθαιεί ην Γ.. θαη λα νξίδεη εκέξα ζπλεδξίαζήο ηνπ πνπ λα κελ 

απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 10 εκέξεο απφ ηνλ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο. 

2. Να ζέηεη θάζε ζέκα πνπ πξνηείλεηαη ζε ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο πξψηεο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο 

ζπλεδξίαζεο.  

 

Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ. Σν Γ.. ιακβάλεη απνθάζεηο κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε 

γλψκε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν Πξφεδξνο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα θαη 

αζθεί θάζε εμνπζία, πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαηεπζχλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ, πνπ 

έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ, ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη ηελ Έθζεζε 

ησλ πεπξαγκέλσλ. Ο γξακκαηέαο ηνπ Γ.. νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Δηαηξεία. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παχεη ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, νξίδεη ην χςνο 

ησλ απνδνρψλ ηνπ θαη θαηαξηίδεη ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο 

Δηαηξείαο. ηνλ θαλνληζκφ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη: 

1. Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

2. Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ν 

θαλνληζκφο ηεο Δηαηξείαο, ε ηεξαξρία, νη πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο. 

Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαηαρσξνχληαη ζην ζρεηηθφ βηβιίν 

πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε, πνπ παξίζηαληαη. Μέιε, πνπ 

δηαθσλνχλ πξνο ηελ απφθαζε, πνπ έρεη ιεθζεί, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

δεηήζνπλ λα γξαθεί ε γλψκε ηνπο ζηα πξαθηηθά: Δάλ θάπνηνο χκβνπινο 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη, απηφ αλαθέξεηαη ζηα πξαθηηθά. Αληίγξαθα ή 

απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. επηθπξψλνληαη θαηά ην 
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ρξφλν έθδνζήο ηνπο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή 

ηνπ. 

 

Σελ Δηαηξεία εθπξνζσπεί Γηθαζηηθψο θαη Δμσδίθσο ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Δηαηξείαο, ειέγρεη θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ θαη επηκειείηαη 

ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη γεληθά 

επνπηεχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ππνγξάθεη ηα έγγξαθα ηεο Δηαηξείαο, εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο, ελεξγεί 

αλαιήςεηο, ππνγξάθεη ηηο εληνιέο πιεξσκήο γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο 

θαη ηηο ππφινηπεο πιεξσκέο. Γηα ηελ ππνγξαθή νξηζκέλσλ εγγξάθσλ κπνξεί 

λα εμνπζηνδνηεί ππάιιειν ηεο Δηαηξείαο. 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζην Γ.., δηνξίδεη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο, απνθαζίδεη ηελ πξφζιεςε 

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνζδηνξίδεη ην χςνο ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

θάζε είδνπο απνδνρψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο 

ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 

Σν χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, θαζψο θαη ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο εξγαζίαο κε ηελ Δηαηξεία, εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ην Γ..  

 

Ζ Δηαηξηθή ρξήζε είλαη δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ. Αξρίδεη ηελ 1 ε 

Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ζπληάζζεη ιεπηνκεξή 

απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην Ηζνινγηζκφ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο Ηζνινγηζκφο ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε 

ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθή έθζεζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηε νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ο Ηζνινγηζκφο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ έθζεζε ησλ 

ειεγθηψλ. Σνλ Ηνχιην θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 

ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην δηαξξεχζαλ πξψην εμάκελν ηνπ, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ζηε χγθιεην ηνπ ηδξχκαηνο. 
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Ο Ηζνινγηζκφο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ Διεγθηψλ δεκνζηεχνληαη είθνζη 

εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζε κηα 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα, πνπ 

θπθινθνξεί ζ' φιε ηε ρψξα θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία νηθνλνκηθή 

εθεκεξίδα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 2190/1920, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1044/1980. 

Μέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ απφ ηελ 

ηαθηηθή γεληθή πλέιεπζε ππνβάιιεηαη ζηε χγθιεην ηνπ Ηδξχκαηνο 

αληίγξαθν ηνπ εγθξηζέληνο Ηζνινγηζκνχ. 

Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξα απφθαζε γηα ηνλ 

εγθεθξηκέλν Ηζνινγηζκφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξέπεη πξνεγνπκέλσο 

λα έρεη απηφο ζεσξεζεί: α) απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη β) απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπ Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο. Σα παξαπάλσ πξφζσπα 

ππνρξενχληαη λα εθζέηνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο 

ηνπο, αλ δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

1.5 Πφξνη ηεο Δηαηξείαο-Καζαξά έζνδα θαη δηάζεζή ηνπο  

 

Σα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Δηαηξεία δηαθξίλνληαη: α) ζε ίδηνπο απηήο 

πφξνπο θαη β) ζε πφξνπο ηνπ ΓEΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 

ησλ νπνίσλ ε Δηαηξεία έρεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε.  

Πφξνη ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

1. Σν πνζνζηφ επί ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ηδξχκαηνο. Ζ Δηαηξεία γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη 

δηθαίσκα ζε πνζνζηφ επί ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΓEΧΠΟΝΗKOY ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ 

Ηδξχκαηνο. 

2.  Οη δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο πξνο ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία. 

Οη ηφθνη απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ κεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη 

απφ ηα έζνδά ηεο. 

Πφξνη ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ νπνίσλ ηελ δηαρείξηζε έρεη ε Δηαηξεία, είλαη:  
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1. Σα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη θάζε ρξφλν ζηνλ ηαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, γηα ηελ αλέγεξζε, 

ιεηηνπξγία θαη εμνπιηζκφ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. 

2. Σα έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ελ γέλεη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηδξχκαηνο. 

Ζ πεξηνπζία ηνπ ΓEΧΠΟΝΗKOY ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ηελ νπνία 

δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία απεηθνλίδεηαη μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά κε ηδηαίηεξν 

ινγαξηαζκφ, δηαηίζεηαη δε πξνο εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, χζηεξα 

απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο. 

Καζαξά θέξδε ηεο Δηαηξείαο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ αθνχ 

αθαηξεζνχλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα φια ηα έμνδα, νη δεκηέο, νη απνζβέζεηο 

θαη θάζε άιιν βάξνο. Απφ ηα θαζαξά θέξδε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

αθαηξείηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ θξάηεζε απηή παχεη 

λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην απνζεκαηηθφ θαιχςεη πνζφ ίζν κε ηνλ έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ φκσο απηφ κεησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

ε θξάηεζε επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην ίδην φξην. Σν ππφινηπν ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ δηαηίζεηαη κε απφθαζε  ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ  

 
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

πξνθχπηεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο ηεο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

1. Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ηεο Δηαηξείαο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ Πεξηνπζία 

ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαη 

2. Σηο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο, πνπ ρσξίδνληαη σο εμήο: 

2.1. Κηήκα θάιαο Χξσπνχ, εθηάζεσο 27.700 η.κ 

2.2. Θεξκνθήπην ζην θεληξηθφ νηθφπεδν ηνπ ΓΠΑ: εθηάζεσο 1.800 η.κ, 

2.3. Κηήκα Γηαινχ πάησλ: 

2.3.1. Δθηάζεσο 430 ζηξεκκάησλ, θαη 

2.3.2. Οηθφπεδν εθηάζεσο 1570,8 η.κ. κεηά ησλ επ' απηνχ θηηζκάησλ  

2.4. Κηήκα Κσπαΐδαο:  

2.4.1. Αγξνηεκάρην Μαπξνκαηίνπ, ζπλνιηθήο εθηάζεσο 71.750 η.κ., 

2.4.2. Έθηαζε 11.250 η.κ, 

2.4.3. Αγξνηεκάρηα 2 θαη 15 ηνπ Γ΄ Σνκέα Κσπαΐδαο, εθηάζεσο 1.000 

ζηξεκκάησλ. 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα Οηθνλνκηθά 

Απνηειέζκαηα αλά Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλά Γεσξγηθή 

Δθκεηάιιεπζε.  

 

2.1 Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ηεο Δηαηξείαο.  

 
Ζ Δηαηξεία εθηφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γ.Π.Α., εμππεξεηεί 

ην Γ.Π.Α. ζηε ινγηζηηθή θαη ηακεηαθή δηεπθφιπλζε πνπ αθνξά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δξγαζηεξίσλ, ηεο Γηνίθεζεο, ηεο  Βηβιηνζήθεο θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο, ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γ.Π.Α. θαηφπηλ εληνιήο, φζνλ αθνξά κεηαβιεηέο δαπάλεο θαη δαπάλεο 

επελδχζεσλ. ιεο νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνληαη απφ ηε Γηνίθεζε 
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ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία νθείιεη λα δηνηθεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε επηκέιεηα ηελ 

πεξηνπζία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο.  

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο: « α) ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

νθείιεη λα απνδεκηψλεη ην Ίδξπκα γηα θάζε δεκία πνπ γίλεηαη ζην Ίδξπκα απφ 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο κειψλ ηεο, πνπ ηειέζζεθαλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα, 

εθηφο αλ δηαηχπσζαλ εγγξάθσο ηε δηαθσλία ηνπο ζηα πξαθηηθά 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη β) ε Δηαηξεία είλαη εληνινδφρνο ηνπ 

ηδξχκαηνο θαη σο ηέηνηα δελ κπνξεί λα έρεη άπνςε δηηζηακέλε απηήο ηνπ 

ηδξχκαηνο, ελ νλφκαηη νηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ηδξχκαηνο δεζκεχνπλ 

ηελ Δηαηξεία θαη ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε 2005 έσο 2009. 

 

2.1.1 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα λνκηθνχ Πξνζψπνπ Δηαηξείαο. 

 
ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη νη Γαπάλεο θαη ηα Έζνδα-

Οηθνλνκηθφ Απνηέιεζκα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα έηε 

2007-2009.  

Πίλαθαο 1. Μεηαβιεηέο  Γαπάλεο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Δηαηξείαο 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

Ακνηβέο Διεγθηψλ 5.070,00 5.460,00 5.940,00 

Ακνηβέο Λνγηζηψλ 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Απνδεκηψζεηο ζπλεδξηάζεσλ 
κειψλ Γ.. 

1.643,60 1.330,56 1.680,00 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 4.492,95 4.535,86 6.499,47 

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 1.528,00 1.034,53 5.801,60 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
απηνθηλήηνπ 

0,00 1.881,66 2.223,45 

Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 3.557,00 6.152,19 5.789,59 

χλνιν δαπαλψλ 25.291,55 29.394,80 36.934,11 

 

Απφ ηηο δαπάλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη Αγνξέο 

Δκπνξεπκάησλ πεξηιακβάλνπλ Κάξηεο Βηβιηνζήθεο θαη Βηβιία, ελψ ζηηο 

ινηπέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο δαπάλεο (φπσο ηαρπδξνκηθά 

ηέιε, ζπλδξνκέο, κηθξνέμνδα) πνπ αθνξνχλ ηε Βηβιηνζήθε, ηε Γηνίθεζε θαη ηα 
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Δξγαζηήξηα ηνπ Γ.Π.Α, θαη επνκέλσο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ ζε απηφ ην 

ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη ην Ννκηθφ Πξφζσπν ηεο Δηαηξείαο δελ 

βαξχλεηαη κε κηζζνδνζία Πξνζσπηθνχ, θαζψο νη εξγαδφκελνη πνπ 

απαζρνινχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαηίζεληαη απφ ην Γ.Π.Α. 

ηνλ Πίλαθα 2, παξνπζηάδνληαη ηα Έζνδα θαη ην Οηθνλνκηθφ 

Απνηέιεζκα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ηα έηε 2005-2009. 

 

Πίλαθαο 2. Αθαζάξηζην Κέξδνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Δηαηξείαο 

Καηεγνξία Δζφδνπ 2007 2008 2009 

Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο Δηαηξείαο 14.800,55 11.081,68 16.004,52 

Ακνηβή απφ ΓΠΑ γηα ηε δηαρείξηζε 15.924,48 31.396,38 44.861,90 

χλνιν Δζφδσλ 30.725,03 42.478,06 60.866,42 

χλνιν Γαπαλψλ 25.291,55 29.394,80 36.934,11 

Αθαζάξηζην Κέξδνο 5.433,48 13.083,26 23.932,31 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2, παξαηεξνχκε φηη ηα έηε 2008 θαη 2009 ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο 

ηεο αμίαο ηεο ακνηβήο δηαρείξηζεο απφ ην Γ.Π.Α. Παξφηη ηα Έζνδα ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζεκεηψλνπλ βειηίσζε, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε Διέγρνπ 

ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, επεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ ελφο δεπηέξνπ ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 

47 Κ.Ν. 2190/1920, δειαδή «Γηάιπζε θαη Δθθαζάξηζε ηεο Δηαηξείαο» , θαη 

επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ ψζηε λα αξζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. 

2.2 Οη Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο 

2.2.1 Κηήκα θάιαο Χξσπνχ 

ην Κηήκα θάιαο Χξσπνχ, ηα ηειεπηαία ρξφληα δειψλνληαη ην ζχλνιν 

ησλ 27 ζηξεκκάησλ ζηηο εθηάζεηο δηθαησκάησλ αγξαλάπαπζεο. Δμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ ηνπ κεγέζνπο δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

επηρεηξεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

Αμηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γ.Π.Α.   
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2.2.2 Θεξκνθήπην ζην Κεληξηθφ νηθφπεδν ηνπ Γ.Π.Α 

 
Σν ζεξκνθήπην θαιισπηζηηθψλ θπηψλ έρεη έθηαζε 1,757ζηξ. φπνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζεξκνθεπηαθά θπηά (εζσηεξηθνχ ρψξνπ). Δπίζεο, ζε 

αγξνηεκάρην έθηαζεο 0,5 ζηξ. θαιιηεξγνχληαη θαιισπηζηηθά θπηά εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ. Σα θπηά πνπ παξάγνληαη ζην ζεξκνθήπην δηαηίζεληαη: α) πξνο 

πψιεζε θαη β) δσξεάλ ζην Γ.Π.Α. γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ θαζψο θαη γηα 

δσξεάλ δηάζεζε ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα. Ζ δσξεάλ δηάζεζε 

εγθξίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο, χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε 

ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο ην Γ.Π.Α. 

 

2.2.2.1 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Θεξκνθεπίνπ 

 
ηνπο πίλαθεο 11 θαη 12 παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (έζνδα, 

κεηαβιεηέο δαπάλεο, Αθαζάξηζην θέξδνο) ηνπ Θεξκνθεπίνπ ηα έηε 2005-

2009.  

Πίλαθαο 3. Μεηαβιεηέο δαπάλεο παξαγσγήο Θεξκνθεπίνπ 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

Πξψηεο χιεο, πιηθά & ινηπέο 
δαπάλεο ζπληήξεζεο 

9.500,02 17.283,19 18.145,32 

Μηζζνδνζία εξγαηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

13.887,89 14.778,87 16.078,75 

Ακνηβή ππεξσξηαθήο απαζρ/ζεο 
κφληκνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 
(αξγίεο) 

1.570,67 1.688,48 1.636,13 

χλνιν Μεηαβιεηψλ Γαπαλψλ 24.958,58 33.750,54 35.860,20 

 

Πίλαθαο 4. Αθαζάξηζην Κέξδνο Θεξκνθεπίνπ 

  2007 2008 2009 

χλνιν Δζφδσλ 23.007,74 42.630,20 37.255,67 

χλνιν Μεηαβιεηψλ Γαπαλψλ 24.958,58 33.750,54 35.860,20 

Αθαζάξηζην Κέξδνο -1.950,84 8.879,66 1.395,47 

 

 
 

Απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη ην έηνο 2007, ηα Έζνδα 

κεηψζεθαλ αηζζεηά εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ησλ θνηηεηηθψλ 

θαηαιήςεσλ, πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Σα έηε πνπ αθνινχζεζαλ ην ζχλνιν Δζφδσλ βειηηψζεθε. 
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2.2.3 Κηήκα Γηαινχ πάησλ 

Σν αγξφθηεκα πάησλ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 430 ζηξέκκαηα. ηνλ 

πίλαθα 5 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζην αγξφθηεκα πάησλ ηηο 

θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο 2007-2009.  

Πίλαθαο 5. Καηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζην Αγξφθηεκα πάησλ (ζε ζηξ.) 

  2007 2008 2009 

Ακπέιηα νηλνπνηήζηκα 255 255 234 

Διαηψλαο 55 55 55 

Έθηαζε εληαγκέλε ζην ζρέδην 
απαιινηξησκέλε* 

58 58 57 

Έθηαζε εληαγκέλε ζην ζρέδην ζε ρξήζε 
Γ.Π.Α.* 

40 40 40 

Αθαιιηέξγεηε έθηαζε 22 22 44 

χλνιν 430 430 430 

 
* εκεηψλεηαη φηη έρεη εληαρζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα ζην Πνιενδνκηθφ ζρέδην 
ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ Γηαινχ-Αγ.Γεκήηξηνο-Πχξγνο» ηκήκα ηνπ 
θηήκαηνο ζηελ πεξηνρή Γηαινχ πάησλ. πγθεθξηκέλα εληάρζεθε ζην ζρέδην ε 
έθηαζε 97 ζηξ. πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νηθία θαη ηηο απνζήθεο ηνπ 
αγξνθηήκαηνο. Απφ απηή ηελ έθηαζε παξακέλνπλ ζε ρξήζε ηνπ ΓΠΑ ηα 
40ζηξ., ελψ ηα 57 ζηξ. έρνπλ απαιινηξησζεί. 
 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ν Ακπειψλαο θαη ν Διαηψλαο έρεη εληαρζεί απφ ην 

2005 ζε επηδνηνχκελν πξφγξακκα Βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, κε επηδφηεζε 90 

€/ζηξέκκα γηα ηνλ ακπειψλα θαη 72 €/ζηξ. γηα ηνλ ειαηψλα.  Ζ πνηθηιηαθή 

ζχλζεζε ηνπ ακπειψλα ζχκθσλα κε ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηα λέα 

ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ, πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο 

έληαμεο ζε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα απφ ηε ΓΖΧ, δηακνξθψζεθε σο εμήο: 

Πίλαθαο 6. Πνηθηιηαθή ζχλζεζε Ακπειψλα ζην Αγξφθηεκα πάησλ (ζε ζηξ.) 

  2007 2008 2009 

αββαηηαλφ 120 120 119 

Ρνδίηεο 20 20 20 

Αζχξηηθν 50 50 40 

Αζήξη θαη δηάθνξεο πνηθηιίεο 57 57 47 

Μαιαγνπδηά 8 8 8 

χλνιν 255 255 234 

 
Πίλαθαο 7. Παξαγσγή αλά ζηξέκκα Ακπειψλα ζην Αγξφθηεκα πάησλ (ζε ζηξ.) 

  2007 2008 2009 

αββαηηαλφ 658 692 889 

Ρνδίηεο 400 648 580 

Αζχξηηθν 
340 

549 858 

Αζήξη 389 347 
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Μαιαγνπδηά θαη δηάθνξεο πνηθηιίεο 
(20ζηξ.) 

500 580 1.234 

Μέζνο Όξνο 474 572 781 

 
Πίλαθαο 7α. Παξαγσγή ζε θηιά  Ακπειψλα ζην Αγξφθηεκα πάησλ 

  2007 2008 2009 

αββαηηαλφ 78.937,00 83.097,80 105.631,00 

Ρνδίηεο 8.000,00 12.959,00 11.590,00 

Αζχξηηθν 
36.370,00 

27.450,00 34.567,00 

Αζήξη 22.161,55 16.242,00 

Μαιαγνπδηά θαη δηάθνξεο πνηθηιίεο 
(20ζηξ.) 

4.002,00 4.642,00 9.868,00 

χλνιν 127.309,00 150.310,35 177.898,00 

 
 

Ζ παξαγσγή ζηαθπιηψλ ηνπ έηνπο 2009 ήηαλ 177.898 kg, ελψ φπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ηα ηειεπηαία έηε ε απφδνζε ηνπ 

ακπειψλα θηλείηαη αλνδηθά. Σν 2008 ε παξαγσγή αλήιζε ζε 150.315,35kg, 

ελψ ην 2005 ζε 172.215 Kg. 

2.2.3.1 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Κηήκαηνο πάησλ. 

 
ηνπο Πίλαθεο 8, 9 θαη 10 παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

(έζνδα, κεηαβιεηέο δαπάλεο, αθαζάξηζην θέξδνο) ηνπ Αγξνθηήκαηνο πάησλ 

ηελ πεξίνδν  2007-2009.  

Πίλαθαο 8. Έζνδα  Αγξνθηήκαηνο  πάησλ θαηά θαιιηέξγεηα (ζε επξψ) 

  2007 2008 2009 

ηαθχιηα νηλνπνηΐαο 36.460,30 54.600,00 50.024,52 

Απνδεκίσζε δεκίαο ζηαθπιηψλ απφ 
Δ.Λ.Γ.Α 13.424,40 0,00 0,00 

Δπηδφηεζε βηνινγηθνχ 
ακπειψλα(επηιέμηκε έθηαζε: 233,87 
ζηξ.* 90 €/ζηξ.) 21.970,00 21.970,00 21.048,30 

Δπηδφηεζε βηνινγηθνχ ειαηψλα 
(επηιέμηκε έθηαζε 55 ζηξ.* 72,20€/ζηξ.) 3.970,00 3.970,00 3.970,00 

Πξφζζεηε ελίζρπζε ειαηνιάδνπ 
(θαη’εθηίκεζε) 1.057,35 627,00 520,00 

χλνιν 76.882,05 81.167,00 75.562,82 

Δθπνίεζε άρξεζηνπ πιηθνχ – παγίσλ 0,00 5.875,99 0,00 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 76.882,05 87.042,99 75.562,82 

 
 

Πίλαθαο 9. Μεηαβιεηέο δαπάλεο θαιιηεξγεηψλ ηνπ Αγξνθηήκαηνο πάησλ 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

Μηζζνδνζία κφληκνπ θαη επνρηαθνχ 
εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

65.190,58 53.254,58 41.666,90 
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Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

0,00 0,00 750,00 

Πξψηεο χιεο, πιηθά & ινηπέο δαπάλεο 24.593,68 15.721,63 24.140,83 

χλνιν  89.784,26 68.976,21 66.557,73 

 
Πίλαθαο 10. Αθαζάξηζην Κέξδνο ηνπ Αγξνθηήκαηνο πάησλ (ζε επξψ) 

  2007 2008 2009 

Έζνδα 76.882,05 81.167,00 75.562,82 

Γαπάλεο 89.784,26 68.976,21 66.557,73 

Αθαζάξηζην Κέξδνο -12.902,21 12.190,79 9.005,09 

 
 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ Αγξνθηήκαηνο πάησλ εμειίζζνληαη ζεηηθά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία. Παξφια απηά ε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε δελ έρεη ηε 

δπλακηθή λα αλαπηπρζεί θαη λα δψζεη πεξηζζφηεξα θέξδε. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε κέζε ηηκή ησλ ζηαθπιηψλ, ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη 

πνηθηιίεο, ήηαλ €0,29 ην 2007, € 0,36 ην 2008 θαη € 0,28 ην 2009. Δπηπιένλ 

ε κέγηζηε εθηηκψκελε πνζφηεηα ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη 

πεξίπνπ 170.000 θηιά ζηαθπιηψλ, δειαδή πεξίπνπ 720 θηιά αλά ζηξέκκα. 

Δπνκέλσο απφ ηνλ ακπειψλα ησλ πάησλ, αλακέλνπκε Έζνδα €50.000-

60.000 απφ ηελ ακπεινπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ νη δαπάλεο θαιιηέξγεηαο 

ππεξβαίλνπλ ηηο € 60.000 θαη’ έηνο.  

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

ακπεινπξγηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί Εεκίεο θάζε έηνο, νη νπνίεο φκσο 

θαιχπηνληαη απφ ηα Έζνδα ηεο επηδφηεζεο γηα ηελ Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηνπ 

θηήκαηνο, ε νπνία γηα ην έηνο 2009 αλέξρεηαη ζην πνζφ €21.048,30 γηα ηνλ 

Ακπειψλα θαη ζε €3.970 γηα ηνλ Διαηψλα. Δάλ ε επηδφηεζε γηα ηε Βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα παχζεη ηφηε ε Γεσξγηθή Δθκεηάιιεπζε ηνπ Κηήκαηνο Γηαινχ 

πάησλ ζα εκθαλίζεη Εεκίεο. 

2.2.4 Κηήκα Κσπαΐδαο  

 
Σν αγξνηεκάρην Μαπξνκαηίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα Κιεξνηεκάρηα 1287 

θαη 1288, ζπλνιηθήο εθηάζεσο 71.750 η.κ., δειψλεηαη απφ ην 2003 ζηηο 

εθηάζεηο ζε θαιή γεσξγηθή θαηάζηαζε πνπ πξνζκεηξνχληαη ζηα εθηαηηθά 

δηθαηψκαηα ελψ ε Έθηαζε 11.250 η.κ., βξίζθεηαη ζε αγξαλάπαπζε.   
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Ζ εθκεηάιιεπζε πεξηνξίδεηαη ζηα Αγξνηεκάρηα 2 θαη 15 ηνπ Γ Σνκέα 

Αγξνθηήκαηνο Κσπαΐδαο, εθηάζεσο 1.020 ζηξεκκάησλ. ηνλ πίλαθα 11 

θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζην αγξφθηεκα Κσπαΐδαο θαηά ηηο 

θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο 2007-2009 ζχκθσλα κε ην θαιιηεξγεηηθφ 

πξφγξακκα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 

 

Πίλαθαο 11. Καηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ Κσπαΐδαο  (ζε ζηξ.)  

Δίδνο θαιιηέξγεηαο  2007 2008 2009 

Βακβάθη 191 121 124 

Μεδηθή 202 287 287 

Αξαβφζηηνο 288 288 154 

θιεξφο ζίηνο 80 67 168 

Ζιίαλζνο - - 20 

φξγν - - 10 

Κξίζε-Βίθνο - - - 

Υιννηάπεηαο 220 220 220 

Πεηξάκαηα 22 22 22 

Κηίζκαηα θαη ειεχζεξνη 
ρψξνη 17 15 15 

χλνιν 1020 1020 1020 

 
 

Απφ ηνλ Πίλαθα 11, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζε βακβάθη, ε κεδηθή ηα ηειεπηαία 2 έηε 

θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ην ¼ ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, ν 

αξαβφζηηνο θαη ν ζθιεξφο ζίηνο θαιχπηνπλ αλάινγεο πεξίπνπ εθηάζεηο θαηά 

ηελ ηειεπηαία θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ελψ ν Υιννηάπεηαο θαιιηεξγείηαη ζε 

ζπλνιηθή επηθάλεηαο 220 ζηξεκκάησλ, ζχκθσλα ζπκθσλεηηθφ πνπ έρεη 

ππνγξαθεί.  

 

2.2.4.1  Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Κηήκαηνο Κσπαΐδαο. 

 
ηνπο πίλαθεο 12,12α παξνπζηάδνληαη ηα Έζνδα ηνπ Κηήκαηνο 

Κσπαΐδαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2007-2009.  

 

Πίλαθαο 12. Έζνδα Κηήκαηνο Κσπαΐδαο  θαηά θαιιηέξγεηα   

Δίδνο Καιιηέξγεηαο Έηνο 2007 Έηνο 2008 Έηνο 2009 

Βακβάθη 26.256,00 10.377,50 14.120,40 

Μεδηθή 19.796,60 57.585,00 46.633,93 
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Αξαβφζηηνο μεξφο 83.804,28 22.964,76 24.650,16 

θιεξφο ίηνο 5.407,50 10.376,12 11.763,85 

Ζιίαλζνο - - 1.971,00 

φξγν Δλζίξσκα - - 923,08 

Δπηδνηήζεηο ΟΓΔ 58.255,30 54.124,03 55.859,76 

Δπηρνξήγεζε απφ ΓΠΑ 10.718,92 - - 

Απνδεκηψζεηο ΔΛΓΑ - 12.915,55 - 

χλνιν Α 204.238,60 168.342,96 155.922,18 

Υιννηάπεηαο 168.374,00 168.374,02 168.374,02 

Γεληθφ χλνιν  372.612,60 336.716,98 324.296,22 

 
 

Πίλαθαο 12α. Έζνδα/ζηξέκκα Kηήκαηνο Κσπαΐδαο 

Δίδνο Καιιηέξγεηαο Έηνο 2007 Έηνο 2008 Έηνο 2009 

Βακβάθη 137,47 85,76 113,87 

Μεδηθή 98,00 200,64 162,49 

Αξαβφζηηνο μεξφο 290,99 79,74 160,07 

θιεξφο ίηνο 67,59 154,87 70,02 

Ζιίαλζνο - - 98,55 

φξγν Δλζίξσκα - - 92,31 

Μέζνο Όξνο 594,05 521,02 506,45 

Υιννηάπεηαο 765,34 765,34 765,34 

Γεληθφ χλνιν  1.359,39 1.286,35 1.271,79 

 
 

Απφ ηνλ Πίλαθα 12 δηαπηζηψλνπκε φηη ην 50% πεξίπνπ ησλ Δζφδσλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Υιννηάπεηα θαη ην ππφινηπν απφ ην 

ππφινηπεο θαιιηέξγεηεο ηνπ θηήκαηνο. ηνλ επφκελν Πίλαθα 12α πνπ 

απεηθνλίδεη ηελ ηα Έζνδα αλά ζηξέκκα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνεγείηαη κε 

κεγάιε δηαθνξά ε θαιιηέξγεηα ηνπ ριννηάπεηα θαη αθνινπζνχλ ε κεδηθή θαη ν 

αξαβφζηηνο. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη Μεηαβιεηέο Γαπάλεο 

γηα ην Κηήκα ηεο Κσπαΐδαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2009. 

 
Πίλαθαο 13.  Μεηαβιεηέο δαπάλεο θαιιηεξγεηψλ (εθηφο ριννηάπεηα) 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

Πξψηεο χιεο, πιηθά & ινηπέο δαπάλεο 54.887,85 62.496,06 45.189,55 

Μηζζνδνζία επνρηαθνχ εξγαηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

7.645,56 10767,89 9866,28 

Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 
κφληκνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

3.010,44 654,43 3.629,58 

Ακνηβέο κεηαθηλήζεσλ 0,00 525,62 1.606,03 

Σέιε άξδεπζεο θαιιηεξγεηψλ 0,00 7.528,05 7.179,05 
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χλνιν δαπαλψλ 65.543,85 81.972,05 67.470,49 

 

Πίλαθαο 14. Μεηαβιεηέο δαπάλεο ζπκπαξαγσγήο ριννηάπεηα 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

Πξψηεο χιεο (ιηπάζκαηα, θάξκαθα) 46.812,75 53.170,35 43.269,03 

Πεηξέιαην 4.692,63 2.766,52 4.582,80 

Λνηπέο δαπάλεο (πιηθά & εξγαζία 
επηζθεπήο ηξαθηέξ θαη αξδεπηηθνχ 
δηθηχνπ) 

1.653,00 788,00 10.072,21 

Σέιε άξδεπζεο 0,00 3.300,00 3.300,00 

χλνιν  53.158,38 60.024,87 61.224,04 

 

Πίλαθαο 15. πλνιηθέο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο Κηήκαηνο Κσπαΐδαο (ζε επξψ) 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

Πξψηεο χιεο, πιηθά & ινηπέο δαπάλεο 108.046,23 119.220,93 103.113,59 

Μηζζνδνζία επνρηαθνχ εξγαηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

7.645,56 10.767,89 9.866,28 

Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρ/ζεο 
κφληκνπ εξγαηηθνχ  πξνζσπηθνχ 

3.010,44 654,43 3.629,58 

Ακνηβέο κεηαθηλήζεσλ 0,00 525,62 1.606,03 

Σέιε άξδεπζεο θαιιηεξγεηψλ 0,00 10.828,05 10.479,05 

χλνιν  118.702,23 141.996,92 128.694,53 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ παξαηεξνχκε 

φηη νη δαπάλεο παξαγσγήο αθνινπζνχλ ηελ αλαινγία ησλ εζφδσλ, φζσλ 

αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ριννηάπεηα θαη ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο. Απφ ην 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, θαη αθαηξψληαο ηηο Γαπάλεο απφ ηα 

Έζνδα πξνθχπηεη ην Αθαζάξηζην Κέξδνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Υιννηάπεηα 

(πίλαθαο 17), γηα ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ θαιιηεξγεηψλ (πίλαθαο 16), 

θαζψο θαη ην Αθαζάξηζην Κέξδνο ζπλνιηθά γηα ην Κηήκα ηεο Κσπαΐδαο 

(πίλαθαο 18),  

Πίλαθαο 16. Αθαζάξηζην Κέξδνο Λνηπψλ θαιιηεξγεηψλ 

Έηνο 2007 2008 2009 

Έζνδα 204.238,60 168.342,96 155.922,18 

Γαπάλεο 65.543,85 81.972,05 67.470,49 

Αθαζάξηζην θέξδνο Α 138.694,75 86.370,91 88.451,69 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 18, πξνθχπηεη φηη γηα ηε Γεσξγηθή Δθκεηάιιεπζε ηνπ 

Κηήκαηνο Κσπαΐδαο ην Αθαζάξηζην Κέξδνο ήηαλ € 118.702,23 ην έηνο 2007, 

€ 141.996,92 ην έηνο 2008 θαη € 128.694,53 γηα ην έηνο 2009. 
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Πίλαθαο 18. Αθαζάξηζην Κέξδνο Κηήκαηνο Κσπαίδαο 

Έηνο 2007 2008 2009 

Έζνδα 372.612,60 336.716,98 324.296,20 

Γαπάλεο 118.702,23 141.996,92 128.694,53 

Αθαζάξηζην θέξδνο 253.910,37 194.720,06 195.601,67 

 

2.2.4.2  Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αλά θαιιηέξγεηα κε βάζε ην 
θφζηνο παξαγσγήο. 

 

 Σν αθαζάξηζην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

είλαη ε ηακεηαθή απεηθφληζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο 

Γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ δελ 

ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη γηα ην θηήκα, αιιά 

ε κηζζνδνζία δελ επηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηήκαηνο. Δπηπιένλ δελ 

ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε άιιν ζηνηρείν θφζηνπο πνπ δελ έρεη «ηακηαθή επίδξαζε». Σν 

γεγνλφο απηφ επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ππνινίπσλ Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα ππνινγηζηεί ην Οηθνλνκηθφ Απνηέιεζκα ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ην 

νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζηα παξαγφκελα πξντφληα. Αθφκε πην ρξήζηκν ζα ήηαλ 

ππνινγηζκφο Δζφδσλ θαη Κφζηνπο θάζε θαιιηέξγεηαο αλά κνλάδα επηθαλείαο, 

ψζηε λα κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θάζε θαιιηέξγεηα κεκνλσκέλα. 

Με βάζε ηα θνζηνινγηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΑΓΠ-

ΓΠΑ είλαη εθηθηφ λα ππνινγίζνπκε ην Κέξδνο ή Εεκία αλά ζηξέκκα γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπ Κηήκαηνο ηεο Κσπαΐδαο.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 

1. Σα Έζνδα δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο επηδνηήζεηο, αιιά πξνθχπηνπλ 

απφ ην γηλφκελν ηεο πσινχκελεο ηηκήο επί ηεο πνζφηεηαο. 

2. Απφ ηνλ πίλαθα ππνινγηζκνχ εηεζίσλ δαπαλψλ παξαγσγήο γηα 

ηα έηε 2008 θαη 2009, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ΔΜΦΑΝΔΗ 

ΓΑΠΑΝΔ. 

3. Απφ ηνλ πίλαθα ππνινγηζκνχ εηεζίσλ δαπαλψλ παξαγσγήο, δελ 

ππνινγίζηεθε ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα παξαθάησ : 
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i.  Έδαθνο 

ii. Σφθνη δαπαλψλ εξγαζίαο 

iii. Απνζβέζεηο  

iv. Σφθνη παγίνπ θεθαιαίνπ 

v. Αζθάιηζηξα 

vi. Σφθνη ζπληήξεζεο & αζθαιίζηξσλ 

vii. ΔΛΓΑ 

viii. Σφθνη θεθαιαίνπ. 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο 

παξαπάλσ παξαδνρέο πξνέθπςαλ νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ γηα θάζε 

θαιιηέξγεηα θαη γηα ηα έηε 2008, 2009.  

 

Πίλαθαο 19. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΒΑΜΒΑΚΗ 

BAMBAKI 2008 2009 

Απφδνζε (kg/ζηξ.) 343 407 

Σηκή πψιεζεο € /kg 0,25 0,28 

Έζνδα (€/ζηξ.) 199 182 

Γαπάλεο (€/ζηξ.) 208 181 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.) -8 1 

 
 

Πίλαθαο 20. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΑΡΑΒΟΗΣΟ (Ξεξφ Καξπφ) 

ΑΡΑΒΟΗΣΟ (Ξεξφο θαξπφο) 2008 2009 

Απφδνζε (kg/ζηξ.) 511 1.159 

Σηκή πψιεζεο € /kg 0,156 0,135 

Έζνδα (€/ζηξ.) 113,07 163,36 

Γαπάλεο (€/ζηξ.) 148,96 166,93 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.) -36 -4 

 
 

Πίλαθαο 21. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΜΖΓΗΚΖ 

ΜΖΓΗΚΖ 2008 2009 

Απφδνζε (kg/ζηξ.) 1.491 1.956 

Σηκή πψιεζεο (€ /kg) 0,156 0,135 

Έζνδα (€/ζηξ.) 253,85 199,47 

Γαπάλεο (€/ζηξ.) 102,86 71,12 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.) 151 128 
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Πίλαθαο 22. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΗΣΟ ΚΛΖΡΟ 

ΗΣΟ ΚΛΖΡΟ 2008 2009 

Απφδνζε (kg/ζηξ.) 460 365 

Σηκή πψιεζεο (€ /kg) 0,3330 0,1920 

Έζνδα (€/ζηξ.) 187,78 81,46 

Γαπάλεο (€/ζηξ.) 64,34 38,44 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.) 123 43 

 

Πίλαθαο 23. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΖΛΗΑΝΘΟ 

ΖΛΗΑΝΘΟ 2008 2009 

Απφδνζε (kg/ζηξ.)   329 

Σηκή πψιεζεο (€ /kg)   0,3000 

Έζνδα (€/ζηξ.)   98,55 

Γαπάλεο (€/ζηξ.)   167,09 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.)   -69 

 

Πίλαθαο 24. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΟΓΗΑ 

ΟΡΓΟ 2008 2009 

Απφδνζε (kg/ζηξ.)   393 

Σηκή πψιεζεο (€ /kg)   0,0235 

Έζνδα (€/ζηξ.)   92,31 

Γαπάλεο (€/ζηξ.)   260,18 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.)   -168 

 

Πίλαθαο 25. Κφζηνο-Έζνδα γηα ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 2008 2009 

Απφδνζε m2/ζηξ. 415 415 

Σηκή πψιεζεο (€ /m2) 2,056 2,050 

Έζνδα (€/ζηξ.) 854,23 851,68 

Γαπάλεο (€/ζηξ.) 366,32 368,71 

Κέξδνο/Εεκία (€/ζηξ.) 488 483 

 
 

Απφ ηνπο πίλαθεο 19-25, πνπ απεηθνλίδνπλ ην Κφζηνο θαη ηα Έζνδα αλά 

επηθάλεηα θα αλά θαιιηέξγεηα, παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο 

έρνπλ αξλεηηθή ή νξηαθά ζεηηθή νηθνλνκηθή απφδνζε. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

Μεδηθή θαη ν Υιννηάπεηαο πνπ γηα ην έηνο 2009 εκθαλίδνπλ θέξδνο 128 θαη 

483 €/ζηξέκκα αληίζηνηρα. 
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2.3 χλνςε ησλ Απνηειεζκάησλ Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 

ηνπο πίλαθεο 26-28 ζπλνςίδνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο ησλ Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ γηα ηηο 

θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο 2007-2009 

 
 

Πίλαθαο 26. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2009 

Γεσξγηθή 
Δθκεηάιιεπζε 

Έζνδα 
Μεηαβιεηέο 

Γαπάλεο 
Αθαζάξηζην 

Κέξδνο 

Κσπαΐδαο- Λνηπέο 
Καιιηέξγεηεο  

155.922,18 67.470,49 88.451,69 

Υιννηάπεηα 168.374,04 61.224,04 107.150,00 

χλνιν 
Αγξ.Κσπαΐδαο  

324.296,22 128.694,53 195.601,69 

πάησλ 75.562,82 66.557,73 9.005,09 

Θεξκνθήπην 37.255,67 35.860,20 1.395,47 

ΤΝΟΛΟ 437.114,71 231.112,46 206.002,25 

 
 

Πίλαθαο 27. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2008 

Γεσξγηθή 
Δθκεηάιιεπζε 

Έζνδα 
Μεηαβιεηέο 

Γαπάλεο 
Αθαζάξηζην 

Κέξδνο 

Κσπαΐδαο- Λνηπέο 
Καιιηέξγεηεο 

168.228,01 81.972,05 86.255,96 

Υιννηάπεηαο 168.374,02 60.024,87 108.349,15 

χλνιν 
Αγξ.Κσπαΐδαο  

336.602,03 141.996,92 194.605,11 

πάησλ 81.597,35 68.976,21 12.190,79 

Θεξκνθήπην 42.630,20 33.750,54 8.879,66 

ΤΝΟΛΟ 460.829,58 244.723,67 215.675,56 

 
Πίλαθαο 28. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2007 

Γεσξγηθή 
Δθκεηάιιεπζε 

Έζνδα 
Μεηαβιεηέο 

Γαπάλεο 
Αθαζάξηζην 

Κέξδνο 

Κσπαΐδαο- Λνηπέο 
Καιιηέξγεηεο 

204.238,60 65.543,85 138.694,75 

Υιννηάπεηαο 168.374,00 53.158,38 115.215,62 

χλνιν 
Αγξ.Κσπαΐδαο  

372.612,60 118.702,23 253.910,37 

πάησλ 75.824,70 89.783,68 -13.958,98 

Θεξκνθήπην 23.007,74 24.958,58 -1.950,84 

Χξσπφο - - - 

ΤΝΟΛΟ 471.445,04 233.444,49 238.000,55 
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πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθεο 26-28, είλαη ηακηαθά απνηειέζκαηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα παξαγφκελα πξντφληα. Απφ ηνπο  

3 πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ηειεπηαία έηε ππάξρεη κηα κηθξή κείσζε ζηα 

ζπλνιηθά Έζνδα κε αλάινγε κείσζε ησλ Αθαζάξηζησλ Κεξδψλ, πνπ γηα ην 

έηνο 2009 αλήιζε ζε € 206.002,25.  

 

2.4 πγθεληξσηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα  

2.4.1 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. 

ηνλ πίλαθα 29 παξνπζηάδνληαη ηα Έζνδα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηα έηε 2007-2009.Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη μερσξηζηά, εθηφο 

απφ ην ζχλνιν ηνπ Κηήκαηνο Κσπαΐδαο, ηα  έζνδα ηνπ ριννηάπεηα θαη ησλ 

ινηπψλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ Κηήκαηνο Κσπαΐδαο, θαζψο θαη ηελ ακνηβή ηνπ 

Ννκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ην Γ.Π.Α. Δπίζεο ην έηνο 2008 

πξνήιζαλ έζνδα απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Πίλαθαο 29. Πνξεία ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα έηε 2007-2009 
 

Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο 2007 2008 2009 

Κσπαΐδα – Λνηπέο Καιιηέξγεηεο 204.238,60 168.228,01 155.922,18 

Υιννηάπεηαο 168.374,00 168.374,02 168.374,04 

χλνιν Αγξ. Κσπαΐδαο 372.612,60 336.602,03 324.296,22 

Αγξ. πάησλ 75.824,70 81.167,00 75.562,82 

Αγξ. Χξσπνχ - - - 

Θεξκνθήπην 23.007,74 42.630,20 37.255,67 

1.ΤΝΟΛΟ Δζφδσλ Γεσξγ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ 

471.445,04 460.399,23 437.114,71 

2. Ννκηθφ Πξφζσπν Δηαηξείαο 14.800,55 11.081,68 16.004,52 

ΤΝΟΛΟ Δζφδσλ Δηαηξίαο Γ.Π.Α 486.245,59 471.480,91 453.119,23 

Ακνηβή Δηαηξείαο απφ ΓΠΑ 15.924,48 31.396,38 44.861,90 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 502.170,07 502.877,29 497.981,13 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 29 δηαπηζηψλνπκε φηη γηα ην 2009 ηα έζνδα αλήιζαλ ζε 

€ 497.981,13 ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ πνζφ € 324.296,22 

πξνέξρνληαη απφ ην Κηήκα Κσπαίδαο. 

ηνλ πίλαθα 30 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο ζπλνιηθά ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηα έηε 2007-2009. 
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Πίλαθαο 30. Πνξεία ησλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα έηε 2007-2009 

Καηεγνξία δαπάλεο 2007 2008 2009 

1.Ακνηβέο κηζζνδνζίαο Γεσξγ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ 

91.305,14 81.669,87 75.233,67 

2.Λνηπέο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο Γεσξγ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ 

142.139,35 163.053,80 155.878,79 

ΤΝΟΛΟ Μεηαβιεηψλ Γαπαλψλ Γεσξγ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ 

233.444,49 244.723,67 231.112,46 

3.Γαπάλεο Ννκ.Πξνζ.Δηαηξείαο 25.291,55 29.394,80 36.934,11 

4.Γαπάλεο γηα ινγ/ζκφ ΓΠΑ 49.489,35 114.345,23 277.064,80 

ΤΝΟΛΟ Μεηαβιεηψλ Γαπαλψλ 308.225,39 388.463,70 545.111,37 

Γαπάλεο Δπελδχζεσλ Γεσξγ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ 

45.939,57 8.950,00 - 

Γαπάλεο Δπελδχζεσλ Δηαηξείαο 20.356,35 2.464,84 - 

Γαπάλεο Δπελδχζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ΓΠΑ 6.032,61 55.079,57 4.197,48 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ Καηαβαιιφκελσλ 
Γαπαλψλ 

380.553,92 454.958,11 549.308,85 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 502.170,07 513.366,70 497.981,13 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΔΡΓΟ/ΕΖΜΗΑ 178.020,20 83.017,21 -91.992,14 

 
Σν Αθαζάξηζην Κέξδνο ή Εεκία ηεο ζπλνιηθήο Οηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ απφ 

ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πηλάθσλ. Γηα ην έηνο 2009 

παξαηεξνχκε φηη εκθαλίδεηαη Εεκία θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

 

2.5 ηξαηεγηθή Πξφηαζε  

πσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ ε Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο ηεο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηαρεηξίδεηαη ηηο θάησζη 

Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο, πνπ ρσξίδνληαη σο εμήο: 

1.1. Κηήκα θάιαο Χξσπνχ, εθηάζεσο 27.700 η.κ 

1.2. Θεξκνθήπην ζην θεληξηθφ νηθφπεδν ηνπ ΓΠΑ: εθηάζεσο 1.800 η.κ, 

1.3. Κηήκα Γηαινχ πάησλ: 

1.3.1. Δθηάζεσο 430 ζηξεκκάησλ, θαη 

1.3.2. Οηθφπεδν εθηάζεσο 1570,8 η.κ. κεηά ησλ επ' απηνχ θηηζκάησλ  

1.4. Κηήκα Κσπαΐδαο:  

1.4.1. Αγξνηεκάρην Μαπξνκαηίνπ, ζπλνιηθήο εθηάζεσο 71.750 η.κ., 

1.4.2. Έθηαζε 11.250 η.κ, 

1.4.3. Αγξνηεκάρηα 2 θαη 15 ηνπ Γ΄ Σνκέα Κσπαΐδαο, εθηάζεσο 1.000 

ζηξεκκάησλ. 
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ην Κηήκα θάιαο Χξσπνχ, ηα ηειεπηαία ρξφληα δειψλνληαη ην 

ζχλνιν ησλ 27 ζηξεκκάησλ ζηηο εθηάζεηο δηθαησκάησλ αγξαλάπαπζεο. 

Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπ κεγέζνπο δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

επηρεηξεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

Αμηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γ.Π.Α.   

ην ζεξκνθήπην ζην θεληξηθφ νηθφπεδν ηνπ ΓΠΑ, ζπζηήλεηαη ε 

δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

(ζεξκνθεπηαθά θπηά), κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ψζηε λα 

βειηησζεί ην Οηθνλνκηθφ Απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθκεηάιιεπζεο. 

ην Κηήκα Γηαινχ πάησλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ απνηειεί ηελ 

θχξηα γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαιακβάλνληαο έθηαζε πεξίπνπ 260 απφ 

ζχλνιν 460 ζηξέκκαηα, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ζηξεκκαηηθή 

απφδνζε ηνπ ακπειψλα αιιά θαη ρακειή ηηκή πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

ζηαθπιηψλ. Δπηπιένλ νη ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ησλ ζηαθπιηψλ ελδέρεηαη λα 

δηαηεξεζνχλ εμαηηίαο ηεο δχζθνιεο ζπγθπξίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

ακπειν-νηληθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε δελ αλακέλεηαη βειηίσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Απνηειέζκαηνο, ην 

νπνίν κάιηζηα ελδέρεηαη θαη λα επηδεηλσζεί εάλ ε εθκεηάιιεπζε εμαηξεζεί απφ 

ηε Βηνινγηθή Γεσξγία θαη απνιεζζεί ην Έζνδν ηεο Δπηδφηεζεο. 

Σν Κηήκα ηεο Κσπαΐδαο απνηειεί ηελ πην ελδηαθέξνπζα γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ζπκπεξαίλνπκε φηη ην Κηήκα ηεο Κσπαΐδαο 

ζπλεηζθέξεη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο 

ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

ηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ηεο Απνζηνιήο ηεο θαη ηεο νξζήο 

δηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

πξνηείλεηαη ε ΔΑΓΠ-ΓΠΑ λα πηνζεηήζεη έλα κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνίν ζα 

παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο, ζξεπηηθά, εχγεπζηα θαη αζθαιή θεπεπηηθά. 

Ππξήλαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αλσηέξσ κνληέινπ αλάπηπμεο είλαη ην Κηήκα 

ηεο Κσπαΐδαο εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο (1.200 ζηξέκκαηα) αιιά θαη ησλ 

ππνδνκψλ πνπ παξέρεη. 
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3. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ 

χλνςε 

Ο θιάδνο ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ αλήθεη ζηηο ζπλαθείο πξνο ηελ 

γεσξγία δξαζηεξηφηεηεο, ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη φιεο ηηο θαηεγνξίεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ νη 

νπνίεο κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο δηαηίζεληαη ζηελ ρνλδξεκπνξηθή-ιηαλεκπνξηθή 

αιπζίδα. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν εληάζζνληαη ηα πξντφληα ηα νπνία πξνηίζεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ απφ 

ηελ επηρείξεζε. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

θεπεπηηθά. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ νθείιεηαη αθελφο ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

γηα ζπζθεπαζκέλα – ηππνπνηεκέλα είδε πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή 

πξνψζεζε κή ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη 

αθεηέξνπ ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο  παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη δηάζεζεο θξέζθσλ πξντφλησλ. 

 

Εήηεζε 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ηππνπνηεκέλσλ 

λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε άλνδνο ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ, κε ηελ ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη κέζσ ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο 

απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηεο ΔΤΔ, ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο 

απμήζεθε θαηά 8,6% θαη αλήιζε ζε 7.980.414 θαηνίθνπο ην 2001 έλαληη 

7.349.434 ην 1991. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα ε απηνθαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ παξακέλεη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 8% επί ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

Δληζρπηηθφο παξάγνληαο δήηεζεο είλαη ε πηνζέηεζε πγηεηλφηεξσλ 

ηξφπσλ δηαηξνθήο, πνπ ζεκαίλεη πςειφ πνζνζηφ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ ηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

2008, ε κέζε κεληαία θαηαλάισζε θξνχησλ αλά λνηθνθπξηφ αλέξρεηαη ζε 24,6 

θηιά ελψ ησλ ιαραληθψλ ζε 28 θηιά. Σα λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηελ 
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πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο πξαγκαηνπνίεζαλ κεληαίεο αγνξέο 27,9 θηιψλ 

θξνχησλ θαη 30,9 θηιψλ ιαραληθψλ, πνζφηεηεο πςειφηεξεο θαηά 13% θαη 

10% αληίζηνηρα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο. 

 

Πξνζθνξά 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ είλαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ. Αμηφινγε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί φισλ ησλ κνξθψλ (ελψζεηο αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, νκάδεο παξαγσγψλ, ζπλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο) 

ελψ ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ εηαηξεηψλ λνκηθήο κνξθήο. Λφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαη 

ησλ κεγάιν αξηζκφ ησλ δηαινγεηεξίσλ, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηνλ θιάδν 

είλαη ρακειφο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζχγρξνλεο γξακκέο δηαινγήο 

θαζψο θαη πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο. 

Οη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ε δε ιεηηνπξγία ηνπο γηα αξθεηέο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλνπο κφλν κήλεο ην ρξφλν. 

ηελ ρψξα καο νη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο παξνπζηάδνπλ ζπλερή 

αλνδηθή πνξεία ηφζν σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο επηθάλεηαο 

(4000 δεθάξηα πεξίπνπ) φζν θαη σο πξνο ηελ πνηθηιία ησλ θπηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη (θεπεπηηθά – αλζνθνκηθά). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ νη εθηάζεηο ησλ ζεξκνθεπίσλ 

θεπεπηηθψλ θηάλνπλ ζηηο 44.000 ζηξέκκαηα θαη νη εθηάζεηο ησλ ζεξκνθεπίσλ 

αλζνθνκηθψλ ζε 4.000 ζηξέκκαηα. Γηα ην 2007 νη αληίζηνηρεο εθηάζεηο 

θηάλνπλ ηα 45.000 ζηξέκκαηα φζνλ αθνξά ηα ζεξκνθήπηα θεπεπηηθψλ, ελψ 

παξακέλνπλ ζηηο 4.000 ζηξέκκαηα νη εθηάζεηο ησλ ζεξκνθεπίσλ 

αλζνθνκηθψλ. 

Σα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ ηππνπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη νη 

θεληξηθέο αγνξέο, νη ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο εθηφο θεληξηθψλ αγνξψλ, 

ηα ζνππεξκάξθεη θαη νη ιατθέο αγνξέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην κεξίδην ησλ 

ζνππεξκάξθεη απμάλεηαη ζπλερψο. 
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Αγνξά 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ αλήιζε ζε 

6,7 εθαη. ηφλνπο ην 2008, κνηξαζκέλε ζρεδφλ εμίζνπ κεηαμχ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ. χκθσλα κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο πεξηφδνπ 1999-2008, απφ ην 

ζχλνιν ηεο παξαγσγήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνζνζηφ 25% δηαηίζεηαη γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε, νη εμαγσγέο απνξξνθνχλ ην 13 %, ε απηνθαηαλάισζε 

εθηηκάηαη ζε 8%, ελψ ε θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαιχπηεη 

πεξίπνπ ην 24%. Σν ππφινηπν κέξνο ηεο παξαγσγήο είηε πξνσζείηαη ρχκα 

ζηελ αγνξά είηε πξννξίδεηαη γηα απφζπξζε, ελψ έλα κηθξφ κέξνο θαιχπηνπλ 

νη θζνξέο. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1999-2008 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ 

λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζηνπο 2,4 εθαη. ηφλνπο 

εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ηα θξνχηα θάιπςαλ πεξίπνπ ην 65%. ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, κε 

απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κεγάιε δηαζπνξά ζηα κεξίδηα παξαγσγήο. Ζ 

εγρψξηα θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ παξνπζίαζε 

δηαθπκάλζεηο ηελ πεληαεηία 1999-2008, ζεκεηψλνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ 

κεηαβνιήο 2,2%. Ζ θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλσλ θξνχησλ εθηηκάηαη ζε 810 

ρηι. ηφλνπο πεξίπνπ ην 2008, ελψ ησλ ιαραληθψλ ζε 990 ρηι. ηφλνπο. Σν 

πνζνζηφ ηππνπνίεζεο ησλ θξνχησλ είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

ιαραληθψλ. 

Οη εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηά ην 2008 θάιπςαλ ην 8,3% 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο (ζε αμία) θαη ην 32,5% ησλ εμαγσγψλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ κεηαβιήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2008, κε κείσζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ησλ 15 ρσξψλ) θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ ηξίησλ ρσξψλ. Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, νη πνζφηεηεο εηζαγσγήο 

απμήζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 6,4%. 

 

Δπξσπατθή θαη Γηεζλήο Αγνξά 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο FAOSTAT ε παγθφζκηα παξαγσγή θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ θαηά ην 2009 αλήιζε ζε 1,5 δηζ. ηφλνπο πεξίπνπ. Απφ ην 

ζχλνιν ηεο παξαγσγήο 587 εθαη. ηφλνη αθνξνχζαλ θξνχηα θαη 941 εθαη. 
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ηφλνη ιαραληθά. Ζ παξαγσγή θξνχησλ ηελ πεξίνδν 2002-2009 απμήζεθε κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ 2,87% ελψ ησλ ιαραληθψλ 2,15%. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

καδί κε ηα λέα θξάηε-κέιε, θάιπςε θαηά ην 2009 ην 10,3% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο θξνχησλ θαη ην 7% ηεο παξαγσγήο ιαραληθψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

παξαγσγφο ρψξα θξνχησλ ζηελ Δ.Δ είλαη ε Ηηαιία κε κεξίδην ζηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηεο Δ.Δ. θαηά ην 2009 ηεο ηάμεο ηνπ 30% θαη αθνινπζεί ε Ηζπαλία 

(23,6%) θαη ε Γαιιία (14,7%). Ζ Ηηαιία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

παξαγσγή ιαραληθψλ απνζπψληαο κεξίδην πεξίπνπ 20,7% ζηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηεο Δ.Δ. ην 2009 θαη αθνινπζνχλ ε Ηζπαλία (20,6%) θαη ε 

Πνισλία(8,8%). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ηφπν 

πξννξηζκνχ θαη πξνζθνξάο ζην δηεζλέο εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

 
 

3.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Σα θεπεπηηθά είλαη µία αξθεηά κεγάιε θαηεγνξία πνσδψλ θπηψλ, θαηά 

ην πιείζηνλ κνλνεηψλ αιιά θαη πνιπεηψλ. 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε βάζνο  ρξφλνπ,  

ηφηε πνπ ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαιιηεξγεί ηε γε γχξσ απφ ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπ, γηα λα ηθαλνπνηήζεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ηξνθή. Με ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ, βειηηψζεθαλ θαη νη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο 

ησλ ιαραληθψλ. Αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ππνιείκκαηα θπηψλ, ζπφξσλ, 

θαζψο θαη παξαζηάζεηο µε θεπεπηηθά. Οη αξραίνη ζπγγξαθείο δίλνπλ 

ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο, φρη κφλν ησλ θπηψλ θαη πνηθηιηψλ, αιιά θαη ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο ζε θιίκα θαη έδαθνο, ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζαλ είδε 

δηαηξνθήο θαζψο επίζεο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Απφ ηέηνηεο 

καξηπξίεο γλσξίδνπκε φηη ηα ιαραληθά θαιιηεξγνχληαλ ζηελ Διιάδα απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Αξρηθά, ν αξηζκφο ησλ ιαραληθψλ πνπ θαιιηεξγνχληαλ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα ηφζν ε παξαγσγή, φζν θαη νη 

απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Απηφ ελδερνκέλσο λα 

νθείιεηαη ζηα βειηησκέλα κέζα παξαγσγήο (γεσξγηθά κεραλήκαηα, 

ιηπάζκαηα θιπ.), δηαηήξεζεο θαη δηαθίλεζεο (κεηαθνξάο) θαζψο επίζεο θαη 

ηεο γελεηηθήο βειηίσζεο ησλ ιαραληθψλ. ηα παξαπάλσ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά 

ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ γεσπφλσλ µε ηνλ θαζνδεγεηηθφ ηνπο ξφιν, 
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θαζψο επίζεο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηε ζεκαζία ησλ 

ιαραληθψλ ζηε δίαηηά ηνπ. Ζ αχμεζε ησλ εηδψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ πνηθηιηψλ 

πνπ θαιιηεξγνχληαη, αιιά θαη ε παξαγσγή ησλ πην βαζηθψλ θεπεπηηθψλ, θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, µε ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ηελ πεξίνδν ησλ 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νθείιεηαη θαηά θφξνλ ζηελ απμεκέλε δήηεζή 

ηνπο. 

3.2 Ζ  δήηεζε γηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα 

Ζ δήηεζε γηα ηππνπνηεκέλα λσπά νπσξνθεπεπηηθά κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζηελ εγρψξηα θαη ηελ επξσπατθή. Ζ δήηεζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηδηαίηεξα 

απηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αθνξά ηππνπνηεκέλα νπσξνθεπεπηηθά κε 

πςειέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, εκθάληζεο θαη πγηεηλήο. Ζ εγρψξηα δήηεζε 

δηαθξίλεηαη ζε απηήλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

φπνπ ηα ηππνπνηεκέλα-ζπζθεπαζκέλα πξντφληα απνθηνχλ φιν θαη 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ ζπλνιηθή δήηεζε θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα φπνπ ε 

δήηεζε ηθαλνπνηείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ κή ηππνπνηεκέλα λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά. 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ηππνπνηεκέλσλ 

λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε άλνδνο ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ, κε ηελ ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη κέζσ ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο 

απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηεο ΔΤΔ, ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο 

απμήζεθε θαηά 8,6% θαη αλήιζε ζε 7.980.414 θαηνίθνπο ην 2001 έλαληη 

7.349.434 ην 1991. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα ε απηνθαηαλάισζε θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ παξακέλεη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 8% επί ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

Δληζρπηηθφο παξάγνληαο δήηεζεο είλαη ε πηνζέηεζε πγηεηλφηεξσλ 

ηξφπσλ δηαηξνθήο, πνπ ζεκαίλεη πςειφ πνζνζηφ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ ηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

2008, ε κέζε κεληαία θαηαλάισζε θξνχησλ αλά λνηθνθπξηφ αλέξρεηαη ζε 24,6 

θηιά ελψ ησλ ιαραληθψλ ζε 28 θηιά. Σα λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο πξαγκαηνπνίεζαλ κεληαίεο αγνξέο 27,9 θηιψλ 
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θξνχησλ θαη 30,9 θηιψλ ιαραληθψλ, πνζφηεηεο πςειφηεξεο θαηά 13% θαη 

10% αληίζηνηρα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο. 

 

3.2.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Εήηεζε 

Γεληθά, ε δήηεζε λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ απμάλεηαη κε ηελ άλνδν ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο ζε κηα ρψξα. Σα πςειφηεξα εηζνδήκαηα 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ 

εμάξηεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο απφ είδε πνπ ηθαλνπνηνχλ βαζηθέο αλάγθεο 

επηβίσζεο. Βέβαηα νη κεηαβνιέο απηέο γίλνληαη ζε κέζν – καθξνρξφληα 

πεξίνδν αλαθνξάο. ε βξαρπρξφληα πεξίνδν ε θαηαλάισζε είλαη ζρεδφλ 

ζηαζεξή θαη επεξεάδεηαη κφλν απφ παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο 

(επνρηθφηεηα, θαηξηθά θαηλφκελα). ε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο φπνπ ε 

θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ ζεξκίδσλ είλαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ δηαηξνθή, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο θαιχπηνπλ ιαραληθά πνπ 

πεξηέρνπλ άκπιν, ξίδεο, βνιβνί θαη φζπξηα. Ζ θαηαλάισζε ζηεξίδεηαη ζε 

πξντφληα ηνπηθήο παξαγσγήο, επνρηθά ζηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπο, θαζψο ηα 

ρακειά εηζνδήκαηα δελ επηηξέπνπλ εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο. πσο 

δηαπηζηψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε πξνζθνξά θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

απμάλεηαη δηαρξνληθά ζε φιεο ηηο ρψξεο φισλ ησλ επηπέδσλ εηζνδήκαηνο, 

σζηφζν ε θαηά θεθαιήλ δηαζεζηκφηεηα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηηο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο ρψξεο (φζεο ην 2001 είραλ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θάησ απφ 

$745 ζχκθσλα κε ηελ World Bank) θάιππηε θαηά ην 1998 ην 50% ησλ ρσξψλ 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 38% ησλ ρσξψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο. Σα 

πνζνζηά γηα ην 1961 ήηαλ 65% θαη 53% αληίζηνηρα. 

 

Π 3.1 Πποζθοπά θπούηων και λασανικών ανά ομάδα σωπών με παπόμοιο επίπεδο ανάπηςξηρ (1961-1998) 

Επίπεδν 

αλάπηπμεο 
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 

Υακεινύ 

εηζνδήκαηνο 
78 78 79 81 80 81 81 86 86 

Μεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο 
120 127 132 140 154 155 161 164 170 

Τςεινύ 

εηζνδήκαηνο 
147 156 178 184 193 204 214 222 223 
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Πνζόηεηεο: ζε θαηά θεθαιήλ θηιά αλά έηνο 

Πεγή:FAO 

 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 

ηεο ΔΤΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 2008 ε κέζε κεληαία 

θαηαλάισζε λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηα λνηθνθπξηά αλήιζε ζε 

πεξίπνπ 52 θηιά. Αλ γίλεη αλαγσγή ηνπ παξαπάλσ κεγέζνπο ζε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε (ην κέζν λνηθνθπξηφ έρεη 2,82 κέιε ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα) 

θαζψο επίζεο θαη ζε εηήζηα βάζε, ηφηε ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ αλήιζε θαηά ην έηνο ηεο έξεπλαο ζε 223 θηιά. Ζ εθηίκεζε απηή 

ηνπνζεηεί ηελ Διιάδα ζην επίπεδν θαηαλάισζεο ηεο νκάδαο ρσξψλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο βξίζθεηαη ζην φηη ζηηο πην αλαπηπγκέλεο 

αγνξέο είλαη δηαζέζηκε ζηνλ θαηαλαισηή πνιχ κεγαιχηεξε πνηθηιία εηδψλ κε 

κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηελ επνρηθφηεηα ζηελ παξαγσγή. 

ζνλ αθνξά ηα ηππνπνηεκέλα λσπά νπσξνθεπεπηηθά ππάξρεη πςειή 

ζπζρέηηζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο κε ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο πιεζπζκνχ 

ηεο ΔΤΔ, ν αζηηθφο πιεζπζκφο θαηά ην 2001 αλήιζε ζε 7.980.414 θαηνίθνπο 

έλαληη 7.349.434 ην 1991 (πνζνζηφ αχμεζεο 8,6%). 

εκαληηθφο παξάγνληαο επεξεαζκνχ ηεο δήηεζεο ηδηαίηεξα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, είλαη ε δεκνζηνπνίεζε κέζσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ζεηηθή 

επίδξαζε δηάθνξσλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά 

ζηελ πγεία. Χο παξαδείγκαηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ απμήζεθε ε δήηεζή 

ηνπο κεηά απφ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ 

πγεία, αλαθέξνληαη ζηηο ΖΠΑ ην κπξφθνιν, ηα ζηαθχιηα θαη ηα κνχξα. 

Χζηφζν, ελψ ν παξάγνληαο απηφο κπνξεί λα απμήζεη ηελ δήηεζε θάπνηνπ 

πξντφληνο δελ είλαη επαξθήο ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαλάισζε ζε πςειά 

επίπεδα. αλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξντφληνο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαπάλσ κειέηε ην γθξέηπθξνπη, ε θαηαλάισζε ηνπ νπνίνπ απμήζεθε 

ηαρχηαηα κεηά ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζή ηνπ απφ νξγαληζκνχο φπσο 

ε American Heart Association θαη ε American Cancer Society, φκσο κεηά ην 

1976 ε δήηεζε άξρηζε λα κεηψλεηαη. 
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Δληζρπηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη νη 

εηζαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ δελ παξάγνληαη εγρσξίσο (ηξνπηθά 

είδε θαζψο θαη ζπάληεο πνηθηιίεο κε πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά), νη νπνίεο 

απμάλνπλ ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ. Χο παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξντφληνο 

αλαθέξεηαη γηα ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ ην κάλγθν, νη εηζαγσγέο ηνπ νπνίνπ 

απμήζεθαλ θαηά 184% κεηαμχ ησλ εηψλ 1990-1999, ε δε εμνηθείσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ην ηνπνζέηεζε σο βαζηθφ πιένλ ζηελ 

αγνξά θξνχησλ ησλ ΖΠΑ. 

 

3.2.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

ΔΤΔ 2008 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ 

πνζνηήησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα λνηθνθπξηά 

ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΔΤΔ θαηά ηελ πεξίνδν 2008 θαη είλαη ε 

ηειεπηαία δηαζέζηκε.  

 
 
Π 3.2 Μέζνο φξνο κεληαίσλ πνζνηήησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηα λνηθνθπξηά θαηά 
βαζκφ αζηηθφηεηαο (2008) 

Πξντφληα 
Όιεο νη 
πεξηνρέο 

χλνιν 
Αζηηθψλ 
πεξηνρψλ 

Πεξηθέξεηα 
Πξσηεπνχζεο 

Θεο/ληθε 
Λνηπέο 
αζηηθέο 
πεξηνρέο 

Ζκηαζηηθέο 
πεξηνρέο 

Αγξνηηθέο 
πεξηνρέο 

Φξνχηα 24.582 26.275 27.939 25.038 23.263 23.055 20.082 

Λεκφληα 1.401 1.566 1.790 1.521 1.124 1.059 1.066 

Μαληαξίληα 1.102 1.261 1.324 1.303 1.118 795 765 

Πνξηνθάιηα 5.551 6.426 7.197 6.285 4.896 4.095 3.585 

Λνηπά 
εζπεξηδνεηδή  

70 83 86 140 60 79 23 

Μπαλάλεο 1.702 1.956 2.126 1.681 1.696 1.428 1.050 

Μήια 4.058 4.152 4.393 3.853 3.752 3.988 3.800 

Αριάδηα 1.230 1.408 1.555 1.277 1.149 1.150 713 

Ρνδάθηλα  1.419 1.483 1.485 1.904 1.350 1.268 1.298 

Βεξίθνθα 257 332 419 409 130 111 102 

Βχζζηλα, 
θεξάζηα 

392 459 537 572 266 343 206 

Γακάζθελα 50 63 77 76 30 29 22 

Αβνθάλην 4 6 8 - 5 2 - 
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Μνχζκνπια 18 23 33 11 8 24 - 

χθα 16 21 16 45 25 13 3 

ηαθχιηα 845 884 813 1.119 955 842 726 

Φξάνπιεο 148 203 264 156 92 51 25 

Αθηηλίδηα 270 320 341 421 246 248 126 

Καξπνχδηα 4.827 4.335 4.169 3.365 4.972 6.175 5.649 

Πεπφληα 1.167 1.227 1.230 815 1.348 1.306 903 

Λνηπά θξνχηα  55 67 76 85 41 49 20 

Λαραληθά 28.042 29.274 30.889 25.095 27.268 26.293 25.110 

Αληίδηα, 
ξαδίθηα  

1.381 1.700 2.013 631 1.391 1.086 535 

Μαξνχιηα 609 688 640 1.106 656 538 398 

παλάθη 557 617 654 588 552 535 379 

Ματληαλφο, 
δπφζκνο  

288 355 407 323 259 202 124 

Κνπλνππίδηα  492 549 581 595 470 398 361 

Λάραλα 1.090 1.203 1.184 1.447 1.167 956 806 

Αγγνχξηα 1.093 1.179 1.235 1.154 1.072 928 914 

Αξαθάο 45 51 43 70 61 36 31 

Κνινθπζάθηα 919 1.048 1.218 687 813 721 618 

Κνπθηά 19 18 20 - 18 14 26 

Μειηηδάλεο 756 791 784 826 793 917 561 

Μπάκηεο 122 118 109 102 139 186 104 

Πηπεξηέο 761 834 757 1.463 797 714 557 

Σνκάηεο 6.273 6.446 6.761 6.069 5.921 6.344 5.687 

Φαζνιάθηα 901 956 929 950 1.013 848 757 

Αγθηλάξεο 192 214 277 11 150 160 141 

Καξφηα 695 803 950 544 585 563 425 

Κξεκκχδηα 
θξέζθα 

187 219 227 203 206 179 91 

Παληδάξηα 177 196 207 247 158 89 162 

Πξάζα 223 210 149 418 270 282 231 

θφξδα 
θξέζθα 

2 3 2 2 4 2 1 

Παηάηεο 11.093 10.882 11.521 7.492 10.627 10.460 12.098 

Γιπθνπαηάηεο 102 115 132 98 86 86 72 

Λνηπά 
ιαραληθά  

65 79 89 69 60 49 31 

Γεληθφ 
ζχλνιν 

52.624 55.549 58.828 50.133 50.531 49.348 45.192 



41 
 

Ποζψηηηερ ζε γπαμμάπια.  

 Πηγή: ΕΣΥΕ, Έπεςνα Οικογενειακϊν Πποχπολογιζμϊν 2008 

 
πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π 3.2, ηα λνηθνθπξηά 

πξνκεζεχηεθαλ κεληαία κέζσ ηεο αγνξάο 24,6 θηιά θξνχησλ θαη 28 θηιά 

ιαραληθψλ. Σα λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ πςειφηεξεο αγνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα, αγφξαζαλ 27,9 θηιά θξνχησλ θαη 30,9 θηιά ιαραληθψλ. Οη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο απφθηεζαλ απφ ηελ αγνξά ηηο κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο αθνχ εθεί ε απηνθαηαλάισζε είλαη απμεκέλε. Χο απηνθαηαλάισζε 

ραξαθηεξίδεηαη ε απφθηεζε απφ ην λνηθνθπξηφ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηθή ηνπ παξαγσγή, απφ δηθή ηνπ επηρείξεζε ή απφ άιιεο πεγέο (π.ρ 

απφ άιια λνηθνθπξηά). πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα Π 3.3 ηα λνηθνθπξηά 

ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο απφθηεζαλ εθηφο αγνξάο κεληαία 1,7 θηιά θξνχησλ θαη 

2,9 θηιά ιαραληθψλ. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, ηα κεγέζε ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξα θαη εθηηκήζεθαλ ζε 3,3 

θαη 8,3 θηιά αληίζηνηρα. 

 
 

Π 3.3 Μέζνο φξνο κεληαίσλ πνζνηήησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα λνηθνθπξηά εθηφο 

αγνξάο θαηά βαζκφ αζηηθφηεηαο (2008) 

 
Όιεο νη 
πεξηνρέο 

χλνιν 
Αζηηθψλ 
πεξηνρψλ 

Πεξηθέξεηα 
Πξσηεπνχζεο 

Θεζζαινλίθε 
Λνηπέο 
αζηηθέο 
πεξηνρέο 

Ζκηαζηηθέο 
πεξηνρέο 

Αγξνηηθέο 
πεξηνρέο 

Απφ δηθή ηνπ παξαγσγή 

Φξνχηα 848 282 157 6 623 1.607 2.217 

Λαραληθ
ά 

2.129 316 84 120 845 3.600 7.042 

χλνιν 2.977 598 241 126 1.468 5.207 9.259 

Απφ δηθή ηνπ επηρείξεζε 

Φξνχηα 114 140 71 90 293 71 64 

Λαραληθ
ά 

98 70 61 150 57 141 170 

χλνιν 212 210 132 240 350 212 234 

Απφ άιιεο πεγέο 

Φξνχηα 731 677 517 371 1.100 612 974 

Λαραληθ
ά 

734 587 309 523 1.176 1.005 1.053 
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χλνιν 1.465 1.264 826 894 2.276 1.617 2.027 

χλνιν απηνθαηαλάισζεο 

Φξνχηα 1.693 1.099 745 467 2.016 2.290 3.255 

Λαραληθ
ά 

2.961 973 454 793 2.078 4.746 8.265 

χλνιν 4.654 2.072 1.199 1.260 4.094 7.036 11.520 

Ποζψηηηερ ζε γπαμμάπια.  

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έπεςνα Οικογενειακϊν Πποχπολογιζμϊν 2008 

 
Σα είδε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ΔΤΔ, παξνπζηάδνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα 3.1 θαη 3.2. Σα 5 πξψηα ζε θαηαλάισζε θξνχηα θαιχπηνπλ 

κεξίδην 71,4% ζηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαη είλαη θαηά ζεηξά 

ζπνπδαηφηεηαο ηα πνξηνθάιηα, ηα θαξπνχδηα, ηα κήια, νη κπαλάλεο θαη ηα 

ξνδάθηλα. Σα 5 πξψηα ζε θαηαλάισζε ιαραληθά θαιχπηνπλ πνζνζηφ 74,6% 

ηνπ ζπλφινπ θαη είλαη νη παηάηεο, νη ηνκάηεο, ηα αληίδηα-ξαδίθηα, ηα αγγνχξηα 

θαη ηα ιάραλα. εκεηψλεηαη φηη κφλν νη παηάηεο θαη νη ηνκάηεο θαιχπηνπλ 

πνζνζηφ 62% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ιαραληθψλ. 

 
 

Γιάγπαμμα 3.1 Πνζνζηηαία θαηαλνκή 

θαηαλάισζεο θξνύησλ αλά είδνο (2008) 

 Γιάγπαμμα 3.2 Πνζνζηηαία θαηαλνκή 

θαηαλάισζεο ιαραληθώλ αλά είδνο (2008) 

 
 

 
 

Πεγή: ΕΣΥΕ, Έξεπλα Οηθνγελεηαθώλ 

Πξνϋπνινγηζκώλ2008 

Πεγή: ΕΣΥΕ, Έξεπλα Οηθνγελεηαθώλ 

Πξνϋπνινγηζκώλ 2008 

 
 

3.3 Ζ Πξνζθνξά Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ Πξντφλησλ 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ ηππνπνηεκέλσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, 

ε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ, ηα θαλάιηα δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. Ζ γεληθή 
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παξαηήξεζε γηα ηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν είλαη φηη πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ κε έληνλν εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

3.3.1 Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ 

ηνλ θιάδν ηππνπνίεζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ δξαζηεξηνπνηείηαη 

πνιχ κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο (δηαινγήο-ηππνπνίεζεο θαη 

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ). Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ δηαινγεηεξίσλ 

ππνδειψλεη κηθξφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ζηνλ θιάδν θαη νθείιεηαη ζην ζρεηηθά 

ρακειφ χςνο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη γηα κηα επηρείξεζε γηα ηελ είζνδφ ηεο 

ζηνλ θιάδν. Λφγσ ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ απμεκέλσλ 

απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη εκθάληζεο ζηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο ηεο 

Δπξψπεο, πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζχγρξνλεο γξακκέο δηαινγήο 

θαζψο θαη πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πγηεηλήο. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ε ζπλχπαξμε παξάιιεια κε ηηο 

εηαηξείεο λνκηθήο κνξθήο Α.Δ θαη Δ.Π.Δ., νκφξξπζκσλ θαη αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εγρψξηα αγνξά αιιά θαη ζηηο εμαγσγέο. 

εκεηψλεηαη φηη αμηφινγε ζέζε ζηελ πξνζθνξά θαηέρνπλ ζπλεηαηξηζκνί φισλ 

ησλ κνξθψλ (ελψζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, νκάδεο παξαγσγψλ, 

ζπλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο). 

Οη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ζπλήζσο 

ρσξνζεηνχληαη ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ ππφ δηαινγή θαη ηππνπνίεζε 

πξντφλησλ. Καηά ζπλέπεηα παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζε 

δχν επξχηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο: 

α) ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (λνκνί Πέιιαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο), κε θχξηα 

πξντφληα ηα ππξελφθαξπα, ηα ζπαξάγγηα θαη ηα αθηηλίδηα 

β) ηελ Πεινπφλλεζν (λνκνί Κνξηλζίαο, Αξγνιίδνο, Ζιείαο) κε θχξηα πξντφληα 

ηα εζπεξηδνεηδή θαη ηα ζηαθχιηα. 

Σα ππφινηπα δηαινγεηήξηα-ζπζθεπαζηήξηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη 

δηάζπαξηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ππάξρεη ζπγθέληξσζε 

παξαγσγήο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ φπσο π.ρ. ζηελ Κξήηε. 
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Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ε επνρηθφηεηα ζηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ηππνπνηεηηθψλ κνλάδσλ πνπ νθείιεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: 

α) ζηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο ησλ πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

πνπ απαηηεί πςειά επίπεδα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

β) ζηελ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο 

ηππνπνίεζε. 

Χο ζπλέπεηα ηεο επνρηθήο ιεηηνπξγίαο νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ 

απαζρνινχλ ειάρηζην κφληκν πξνζσπηθφ ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

απαζρνινχκελσλ εξγάδεηαη νξηζκέλνπο κήλεο ην ρξφλν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πνιιέο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εθηφο απφ ηελ 

παξαγσγή πξαγκαηνπνηνχλ παξάιιεια θαη εηζαγσγέο νπσξνθεπεπηηθψλ. 

Αξθεηέο απφ ηηο κεγάιεο αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη έρνπλ δηθέο ηνπο 

εγθαηαζηάζεηο φπνπ ηππνπνηνχληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζε κηθξνζπζθεπαζίεο 

λσπά νπσξνθεπεπηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηίζεληαη ζην δίθηπφ ηνπο. 

 

3.3.2 πζθεπαζηηθά Τιηθά 

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ πνπ πεξλνχλ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαινγήο-ηππνπνίεζεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ππεξρνλδξεκπνξηθέο, ρνλδξεκπνξηθέο, ιηαλεκπνξηθέο. 

Οη ππεξρνλδξεκπνξηθέο είλαη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

ρνλδξέκπνξνπο, νη ρνλδξεκπνξηθέο απεπζχλνληαη ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

θαη ζνππεξκάξθεη, ελψ νη ιηαλεκπνξηθέο είλαη νη κηθξνζπζθεπαζίεο ζηηο 

νπνίεο ν ηειηθφο θαηαλαισηήο αγνξάδεη ηα ηππνπνηεκέλα νπσξνθεπεπηηθά. 

Οη ζπζθεπαζίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πξντφλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα νη ζπζθεπαζίεο νξηζκέλσλ πξντφλησλ. Σα εζπεξηδνεηδή, 

ξνδάθηλα, βεξίθνθα, κήια, αριάδηα, ηνκάηεο ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνηειάξα ή 

μχιηλα ηειάξα κεγάινπ κεγέζνπο ζηηο ρνλδξεκπνξηθέο, κνλφζεηξα ή δχζεηξα 

ζηηο ιηαλεκπνξηθέο.. 

Οη κηθξνζπζθεπαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 

πεξηιακβάλνπλ πιηθά φπσο δίρηπα πνζφηεηαο 1,2 θαη 3 θηιψλ γηα ηα πξντφληα 

κε θέιπθνο πνπ είλαη αλζεθηηθφηεξα, δίζθνπο πιαζηηθνχο θαιπκκέλνπο κε 
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δηαθαλείο κεκβξάλεο γηα ηα εππαζέζηεξα θαζψο θαη γηα εθείλα πνπ δηαηίζεληαη 

ηεκαρηζκέλα (π.ρ θαξπνχδηα, πεπφληα). 

3.3.3 πλζήθεο αγνξάο – εκπνξία – θαλάιηα δηαλνκήο 

Δκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πξντφληα 

παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ εκπνξία 

πεξηιακβάλεη κία δέζκε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιν ην 

θάζκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Σέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε ηππνπνίεζε, ε ζπζθεπαζία, ε κεηαπνίεζε, νη 

κεηαθνξέο, ε απνζήθεπζε, ε έξεπλα αγνξάο, ε δηαθήκηζε, ε πψιεζε, ε 

ηηκνιφγεζε θ.α 

Ζ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο 

θαη ηα ζηάδηα ηεο αγνξάο. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε θζαξηφηεηα, ηε 

κεηαρείξηζε πνπ επηδέρεηαη θάζε πξντφλ θαζψο θαη ηε κεηαπνίεζε πνπ 

ρξεηάδνληαη κεξηθά πξντφληα. 

Ζ εκπνξία θαη δηαθίλεζε ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη κηα 

πνιπδάπαλε ιεηηνπξγία κε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ πξντφλησλ. 

 

Γίθηπα δηαλνκήο 

Σα δίθηπα δηαλνκήο γηα θξνχηα θαη ιαραληθά είλαη ηα εμήο: 

 Οη θεληξηθέο αγνξέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Ζ αγνξά ηεο Αζήλαο πεξηιακβάλεη 550 πεξίπνπ 

ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη δηαθηλεί πεξίπνπ 500.000 ηφλνπο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Ζ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο πεξηιακβάλεη 280 

ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη δηαθηλεί 280.000 ηφλνπο θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ. Σν κεξίδην αγνξάο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ εθηηκάηαη 

πεξίπνπ ζην 20-25% ηεο αγνξάο. 

 Οη ρνλδξέκπνξνη εθηφο ησλ θεληξηθψλ αγνξψλ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο 

αγνξάδνπλ απεπζείαο απφ ηνπηθνχο παξαγσγνχο ε εηζάγνπλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο θαη πνπιάλε ζε νπσξνπσιεία θαη αιπζίδεο 
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θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ. Σν κεξίδην αγνξάο ησλ ρνλδξεκπφξσλ 

εθηηκάηαη ζην 35-40% ηεο αγνξάο. 

 Οη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ. Απηέο αγνξάδνπλ είηε 

ηππνπνηεκέλεο πνζφηεηεο απφ ηνπο ρνλδξεκπφξνπο, είηε εηζάγνπλ 

απφ άιιεο ρψξεο. Σειεπηαία αγνξάδνπλ θαηεπζείαλ απφ ηνπο 

παξαγσγνχο, νη νπνίνη ηππνπνηνχλ ηα πξντφληα ζηηο δηθέο ηνπο 

εγθαηαζηάζεηο. Σν κεξίδην απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη εθηηκάηαη πάλσ 

απφ ην 20% ηεο αγνξάο. 

 Οη ιατθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ παξαγσγνί θαη 

επαγγεικαηίεο έκπνξνη. Ο αξηζκφο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θζάλεη ηηο 168 

εβδνκαδηαίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 70% πεξίπνπ ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. 

 Οη πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

ιεηηνπξγεί παξάλνκα. Γηαθηλνχλ ην 15% ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. 

 

Αγνξέο 

Ζ δνκή ησλ θαλαιηψλ εκπνξίαο ρσξίδεηαη ζε ηξείο επηκέξνπο αγνξέο: 

1. Αγνξά παξαγσγψλ-ρνλδξεκπφξσλ. Οη ρνλδξέκπνξνη αγνξάδνπλ 

γεσξγηθά πξντφληα απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηα κεηαπσινχλ ζηνπο 

ιηαλνπσιεηέο ε θαη ζε άιινπο θνξείο εκπνξίαο. 

2. Αγνξά ρνλδξεκπφξσλ - ιηαλεκπφξσλ. Οη ιηαλέκπνξνη 

πξνκεζεχνληαη ζπλήζσο ηα πξντφληα απφ ηνπο ρνλδξεκπφξνπο, 

θπξίσο  ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ή απφ ηνπηθνχο εκπφξνπο, ή αθφκε 

απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηα 

ρσξηά θαη ζηηο κηθξέο πφιεηο. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ κεγάισλ 

αιπζίδσλ ιηαλεκπνξίνπ ζηηο κεγάιεο πφιεηο παξαηεξείηαη ε απεπζείαο 

απφ ηνπο παξαγσγνχο πξνκήζεηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

3. Αγνξά ιηαλεκπφξσλ – θαηαλαισηψλ. Απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην 

ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο. Οη θπξηφηεξνη θνξείο ζην ιηαλεκπφξην 

είλαη ηα νπσξνπσιεία, ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη νη ιατθέο αγνξέο. 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ είλαη ν κεγάινο αξηζκφο 

παξαγσγψλ θαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε αλνκνηνγέλεηα 
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πξντφλησλ ιφγσ έιιεηςεο ηππνπνίεζεο, ε αβεβαηφηεηα ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγή ιφγσ απξφβιεπησλ κεηαβνιψλ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ν 

κεγάινο αξηζκφο θαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ 

ιηαλεκπφξσλ, ε ειεπζεξία εηζφδνπ λέσλ ρνλδξεκπφξσλ θαη νπσξνπσιείσλ, 

ν κεγάινο αξηζκφο θαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ νπσξνπσιείσλ θαη ηέινο ε 

πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε θαζψο 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

Δμαηηίαο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νη παξαγσγνί βξίζθνληαη ζε 

δπζκελή ζέζε έλαληη ησλ ρνλδξεκπφξσλ, αθνχ ην κηθξφ κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ππνδειψλεη πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη 

ζπλεπψο κηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα. Ζ αλνκνηνγέλεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ε αβεβαηφηεηα ζηελ παξαγσγή απνδπλακψλεη πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ησλ 

παξαγσγψλ ζηελ αγνξά. Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά πεξηνξίδνπλ ηελ 

επίηεπμε ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ιηαλνπσιεηψλ-θαηαλαισηψλ 

κε απνηέιεζκα απηή ε αγνξά λα ζεσξείηαη σο αγνξά κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ.  

3.3.3.1 Καηαγξαθή ησλ Δηαηξεηψλ Γηαινγήο-Σππνπνίεζεο-
πζθεπαζίαο, Υνλδξηθνχ θαη Ληαληθνχ Δκπνξίνπ Νσπψλ 
Οπσξνθεπεπηηθψλ 

 

ην κεηξψν επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΤΔ θαηαγξάθνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε επίπεδν αλάιπζεο 4ςήθηνπ 

θσδηθνχ. Ο θιάδνο δηαινγήο-ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο λσπψλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ δελ θαηαγξάθεηαη μερσξηζηά, αιιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε 

θσδηθφ καδί κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. ηνπο πίλαθεο Π 3.4 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο φπσο ηελ γεσξγία, ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (2002)Π 3.4 θαη Π 3.5  παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα 

εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ηνκέα  πξνζθνξάο 

ηππνπνηεκέλσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ην έηνο 2002. 

πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη ηα κεγέζε ησλ εμήο θιάδσλ (ζχκθσλα κε ηελ 

ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 2003): 

 016.1 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ γεσξγία, εθηφο απφ ηελ 

εθθφθθηζε βακβαθηνχ θαη αξρηηεθηνληθή θήπσλ. ηνλ θιάδν απηφ 

πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ν ππνθιάδνο φπσο δηαινγήο-
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ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηγξαθή «Σςγκομιδή και πποεηοιμαζία ηυν πποφψνηυν για 

ππυηογενείρ αγοπέρ, ψπυρ: καθάπιζμα, διαλογή, αποξήπανζη, 

απολωμανζη, κάλςτη με κεπί, ζηίλβυζη, πεπιηωλιξη, αποθλοίυζη, 

διαβποσή, απλή τωξη, ζςζκεςαζία σωμα, πεπιλαμβανομένηρ και ψπυρ 

ζςζκεςαζίαρ ζε κενψ αέπορ». 

 513.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

 522.1 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

 

πσο δηαπηζηψλεηαη ζηνλ πίλαθα Π 3.4, θαηά ην 2002 θαηαγξάθεθαλ 

2.874 εηαηξίεο κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ γεσξγία. Σν ίδην έηνο, νη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θάιπςαλ ην 85,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (πίλαθαο 

Π 3.5), ελψ νη ΑΔ θαη ΔΠΔ κφιηο ην 1,3%. Οη πσιήζεηο ησλ ΑΔ θαη ΔΠΔ θαηά 

ην 2002 αλήιζαλ ζε €75,5 εθαη. θαιχπηνληαο ην 46,5% ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ (016.1.). Σν 31,5% ησλ επηρεηξήζεσλ 

έρεη έδξα ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ην 17% ζηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε θαη ην 8,1% ζηελ Πεινπφλλεζν.  

ην ρνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ην 2002 θαηαγξάθεθαλ 

2.084 επηρεηξήζεηο κε πσιήζεηο €1.414,7 εθ. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

θάιπςαλ ην 65,1% ηνπ ζπλφινπ. Οη Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη ΔΠΔ θάιπςαλ 

ην 37% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαηά ην 2002, ελψ νη αηνκηθέο 

ην 30,1%. Σν 26,2% ησλ εηαηξεηψλ έρεη έδξα ζηελ Αηηηθή, ελψ ην 23% ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

 

Π 3.4 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο φπσο ηελ γεσξγία, 
ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (2002) 

Πεξηθέξεηα 

Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ Πσιήζεηο ζε € εθαη. 

Γξαζηεξηφηεηεο 
ζπλαθείο κε ηελ 
γεσξγία 

Υνλδξηθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Ληαληθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Γξαζηεξηφ-
ηεηεο 
ζπλαθείο κε 
ηελ γεσξγία 

Υνλδξηθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Ληαληθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο & 
Θξάθεο 

489 104 179 12,2 73,2 12,1 

Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο 

906 479 397 35,0 352,8 24,3 

Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο 

211 20 86 12,8 9,8 4,2 

Ζπείξνπ 57 48 96 2,0 7,6 8,9 

Θεζζαιίαο 189 105 153 5,2 64,5 6,9 
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Ηνλίσλ Νήζσλ 22 36 83 0,8 8,9 7,6 

Γπηηθήο 
Διιάδνο 

191 209 176 4,1 85,2 10,3 

ηεξεάο 
Διιάδνο 

170 72 141 8,7 35,1 8,2 

Αηηηθήο 218 546 1582 17,8 509,2 117,1 

Πεινπνλλήζνπ 233 264 144 22,4 143,4 8,6 

Βνξείνπ 
Αηγαίνπ 

32 20 83 0,4 21,1 7,4 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 24 40 73 2,4 20,9 12,2 

Κξήηεο 132 141 84 38,4 79,4 6,4 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΑ 

2.874 2.084 3.277 162,2 1.414,7 234,5 

Πεγή: ΔΤΔ, Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ έηνπο 2002 

 
Π 3.5 Δπηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο φπσο ηελ γεσξγία, ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην 
θξνχησλ θαη ιαραληθψλ –αλά λνκηθή κνξθή (2002) 

Ννκηθή 
κνξθή 

Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ Πσιήζεηο ζε € εθαη. 

Γξαζηεξηφηεηεο 
ζπλαθείο κε ηελ 
γεσξγία 

Υνλδξηθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Ληαληθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Γξαζηεξηφηε
-ηεο ζπλαθείο 
κε ηελ 
γεσξγία 

Υνλδξηθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

Ληαληθφ 
εκπφξην 
θξνχησλ 
θαη 
ιαραληθψλ 

ΑΔ 24 87 3 67,9 361,0 - 

ΔΠΔ 12 88 3 7,6 163,0 - 

ΟΔ 58 403 95 5,8 326,5 17,4 

ΔΔ 3 48 13 0,4 28,8 1,9 

Κνηλνπξαμία 21 18 2 0,9 6,0 - 

Πξνζσπηθή 2.458 1.357 3.158 53,5 425,6 208,6 

Λνηπέο 298 83 3 26,1 103,8 - 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΑ 

2.874 2.084 3.277 162,2 1.414,7 234,5 

εκείσζε: απφ 3 επηρεηξήζεηο θαη θάησ, δελ εκθαλίδνληαη νη πσιήζεηο, αιιά ζπλππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν 
Πεγή: ΔΤΔ, Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ έηνπο 2002 

 
χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ν πιεζπζκφο ησλ δηαινγεηεξίσλ 

– ζπζθεπαζηεξίσλ εθηηκάηαη ζε 2.000, ηα ελεξγά φκσο δελ πξέπεη λα 

μεπεξλνχλ ηα 1.000. Ζ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ 

ηππνπνίεζεο είλαη αξθεηά κεγάιε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

πνιχ κεγαιχηεξε πνζφηεηα παξαγσγήο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ηελ 

πθηζηάκελε. 

ην Γηάγξακκα 3.3 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

απφ επεμεξγαζία δηαζέζηκσλ κεγεζψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ 

Φξνπηνλέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Γηάγξακκα 3.3 παξνπζηάδεηαη ε 

πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ δηαινγήο-ηππνπνίεζεο-

ζπζθεπαζίαο αλά επεμεξγαδφκελν πξντφλ. πσο δηαπηζηψλεηαη, ην 20% 

πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ αζρνιείηαη κε δηαινγή-ηππνπνίεζε 

εζπεξηδνεηδψλ, ην 10% κε ζηαθχιηα, ην 8,9% κε αθηηλίδηα, ην 7,7% κε 
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παηάηεο, ην 7,1% κε ξνδάθηλα, ην 6,5% κε κήια. Με ηα παξαπάλσ έμη 

πξντφληα αζρνιείηαη ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλνκή φπσο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θξνχηα-ιαραληθά, ην 56,6% 

αζρνιείηαη κε θξνχηα, ην 31,4% κε ιαραληθά ελψ ην 12% ησλ δηαινγεηεξίσλ 

ηππνπνηνχλ φπσο εγθαηαζηάζεηο φπσο θξνχηα θαη ιαραληθά. 

 

Γιάγπαμμα 3.3 Πνζνζηηαία θαηαλνκή δηαινγεηεξίσλ-ζπζθεπαζηεξίσλ αλά πξντόλ (2010) 

 

Πηγή: Επεξεπγαζία ζηοισείυν ιζηοζελίδαρ πεπιοδικοω Φποςηονέα                                                                                                                                                                    

 
 
 
 

3.4 Ζ ΑΓΟΡΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

3.4.1 ηνηρεία αγνξάο 

Ο ηνκέαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη ζπκβάιιεη 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ αθαζάξηζηνπ αγξνηηθνχ πξντφληνο, ησλ ηηκψλ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο καο. 

Ο ηνκέαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

πνιπζχλζεηνπο αγξνηηθνχο ηνκείο κε πνιππνίθηια ραξαθηεξηζηηθά: 

αγξνλνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, εκπνξηθά θαη πνιηηηθά φπσο: 

 Τςειή επαηζζεζία ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη κεγάιε 

θζαξηφηεηα. 

 Πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη δνκέο παξαγσγήο. 
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 εκαληηθή ηνπηθή θνηλσληθή ζεκαζία ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο αιπζίδαο. 

 Οη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη θνηλνηηθνί 

πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί αληαλαθινχλ ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία 

ησλ πνιηηψλ ηεο έλσζεο. 

 ην εκπνξηθφ πεδίν πιεζαίλνπλ νη θνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξίηεο 

ρψξεο ζηε βάζε πξνηηκεζηαθψλ ζπκθσληψλ κε αληηθείκελν ηνλ θιάδν 

θαη δηεπθνιχλνπλ έλα δηαξθψο απμαλφκελν εηζαγσγηθφ εκπφξην. 

Σν κέιινλ ηνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ ηεο δηαλνκήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Έλσζε, φπσο είλαη ε Γηεχξπλζε, θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ. 

 

3.4.2 ηνηρεία απφ ηνλ δηεζλή θαη επξσπατθφ ρψξν 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε 

1,5 δηο ηφλνπο. Σα θξνχηα αληηπξνζσπεχνπλ 587 θαη ηα ιαραληθά 941 εθαη. 

ηφλνπο αληίζηνηρα. Ζ Αζία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε παξαγσγή πνπ 

πιεζηάδεη ην 56%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ 

Καξατβηθή κε 12%, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Ηλδία κε 10%, ηελ Αθξηθή 

κε 9% θαη ηελ Βφξεηα Ακεξηθή κε 7%. Ζ Κίλα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθή ρψξα ζε παγθφζκην επίπεδν (29%). 

Ζ ΔΔ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε αγνξά νπσξνθεπεπηηθψλ ζηνλ θφζκν 

(κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο), ελψ επηθξαηεί έληνλνο αληαγσληζκφο ησλ 

θνηλνηηθψλ πξντφλησλ κε ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. 

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ αληηπξνζσπεχεη ην 3,1% ηνπ 

γεσξγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαη ην 17% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο ηεο, ελψ θαηαιακβάλεη ην 3% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ 

ηεο. Ζ ΔΔ - 27 ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ παξαγσγψλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ ζηνλ θφζκν, κε κέζε παξαγσγή 108,6 εθαη. ηφλνπο, θαηά 

ηελ πεξίνδν 2003-2005, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 8,3% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο. ηελ ρψξα καο παξάγεηαη πεξίπνπ ην 31% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ (κέζνο φξνο 2003-2005) ηεο ΔΔ-25. ηελ 
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παξαγσγή ιαραληθψλ θαηαιακβάλεη ηελ 5ε ζέζε κε παξαγσγή (κέζνο φξνο 

2003-2005) 4 εθαη. ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ 0,9 εθαη. ηφλνπο ληνκάηαο. 

Ζ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ε νκαινπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ηνκέα, ζην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ (ΟΠ). Αλ θαη νη 

νξγαλψζεηο παξαγσγψλ απνηεινχλ  έλα απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θνξείο 

ηνπ ηνκέα, παξνπζηάδεηαη κηα έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ νξγάλσζεο 

ηνπ, αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ βνξξά θαη ζηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ. Ο πςειφηεξνο 

βαζκφο νξγάλσζεο ηνπ ηνκέα παξαηεξείηαη ζην Βέιγην θαη ηηο Κάησ Υψξεο 

(πεξίπνπ 80%) θαη ν ρακειφηεξνο ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Διιάδα 

(αληηζηνίρσο 5% θαη 13%). ηηο ρψξεο πςειήο παξαγσγήο 

νπσξνθεπεπηηθψλ, φπσο είλαη ε Ηζπαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, ν βαζκφο 

νξγάλσζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηά απφ 40% κέρξη θαη 50%. 

3.4.2.1 Κνηλνηηθή θαη Δζληθή πνιηηηθή ηνκέα θεπεπηηθψλ – Κνηλή 
Οξγάλσζε Αγνξάο (Κ.Ο.Α.) Οπσξνθεπεπηηθψλ 

 
Ο ηνκέαο ησλ θεπεπηηθψλ δέρεηαη έληνλεο πηέζεηο εμαηηίαο ηεο πςειήο 

ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ θαη εθπησηηθψλ αιπζίδσλ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο θαη ιφγσ ηνπ φηη είλαη εμαηξεηηθά εππαζή πξντφληα θαη ε παξαγσγή 

ηνπο εληάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο εληάζεσο εξγαζίαο. 

Οη δηαθπκάλζεηο ζην θιίκα θαη ζηε ζεξκνθξαζία, νη αξξψζηηεο ή ηα 

παξάζηηα πξνμελνχλ ηαθηηθέο θξίζεηο πνπ εθδειψλνληαη σο απφηνκεο 

απμήζεηο ή κεηψζεηο ηεο πξνζθνξάο θαη πηψζε ηεο δήηεζεο πνπ 

ππνλνκεχνπλ ην εηζφδεκα ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Σα αλσηέξσ θαζψο επίζεο θαη ε αλάγθε ελαξκφληζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

– αλνκνηνγελψλ  θαηαζηάζεσλ ζηα θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ, κε ηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη παξαγσγνί ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, νδήγεζαλ ζηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ηνκέα ζηελ ΔΔ κέζσ ηεο ΚΟΑ ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 1962 γηα λα εμππεξεηήζεη ηε 

δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ ηφηε 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο 

Πνιηηηθήο (ΚΓΠ). Με ζεκείν εθθίλεζεο ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο Κ.Ο.Α. 

νπσξνθεπεπηηθψλ ην 1996 (θαλ.2200/96 γηα ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά θαη 
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θαλ.2201/96 γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα νπσξνθεπεπηηθψλ) νη ΟΠ έγηλαλ 

(θαη παξακέλνπλ) ν ζηπινβάηεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ ηνκέα. 

Οη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ είλαη ην θεληξηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηεο πξνζθνξάο ψζηε λα αληηζηαζκίδεηαη ε απμαλφκελε 

ζπγθέληξσζε ζηελ αγνξά δηαλνκήο θαη ελδπλακψλεηαη ε ζέζε ησλ 

παξαγσγψλ ζηελ αγνξά. Βαζηθφο ξφινο ηνπο είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ηνκέα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε 

παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο. 

 

3.4.3 Μέγεζνο Δγρψξηαο Παξαγσγήο 

3.4.3.1 πλνιηθή Πξσηνγελήο Παξαγσγή 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ θαηά ην 2008 ε ζπλνιηθή παξαγσγή λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

αλήιζε ζε 7,4 εθαη. ηφλνπο, κνηξαζκέλε ζρεδφλ εμίζνπ κεηαμχ ιαραληθψλ θαη 

θξνχησλ. Ζ παξαγσγή θξνχησλ θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2008 σο πνζνζηφ 

ηνπ ζπλφινπ θπκάλζεθε κεηαμχ 47,5% - 49,5%. 

ην Γηάγξακκα 3.4 θαη ζηνπο πίλαθεο Π 3.6-Π 3.7 παξνπζηάδεηαη ε 

εμέιημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ιαραληθψλ ζε φγθν θαη αμία. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2007-2010 ε παξαγσγή θπκάλζεθε κεηαμχ 3,2 θαη 3,7 εθαη. ηφλσλ 

(πίλαθαο Π 3.6). ζνλ αθνξά ηα κεξίδηα παξαγσγήο, ζηελ πξψηε ζέζε 

βξίζθεηαη ε ηνκάηα θαιχπηνληαο ην 48% ηνπ ζπλφινπ γηα ην 2009 θαη 

αθνινπζεί ε παηάηα κε 22%. εκεηψλεηαη φηη ζηα κεξίδηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε βηνκεραληθή ρξήζε 

ηνπο ε νπνία είλαη εθηεηακέλε. Απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηνκάηαο θαηά 

ην 2009 ην 43,7 % (720,4 ρηι. ηφλνη) δηαηέζεθε λσπή πξνο θαηαλάισζε ελψ 

ην ππφινηπν απνξξνθήζεθε απφ ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Απφ ηα ππφινηπα 

ιαραληθά θαηά ην ίδην έηνο ζεκαληηθφ κεξίδην θάιπςε ην ιάραλν κε 4%, νη 

πηπεξηέο κε 4% θαη ην αγγνχξη κε 5%. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο αμίαο (πίλαθαο Π 3.7), θαηά ην 2009 (ηειεπηαία 

δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε εγρψξηα αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο ιαραληθψλ 

αλήιζε ζε €1,7 δηζ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο θαηά 3%. 
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Γιάγπαμμα 3.4 Εμέιημε εγρώξηαο παξαγσγήο ιαραληθώλ 

  

  
 Πεγή: Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ 

 
 
 
 
 
Π 3.6  Όγκορ εγσώπιαρ ππωηογενούρ παπαγωγήρ λασανικών (2001-2010) 

Λασανικ

ά 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Αγγνύξη

α 

176.19

5 

138.20

0 

171.49

0 

190.78

8 

185.10

9 

185.61

2 

16022

0 

187.29

4 

175.44

0 

192.00

0 

Αγθηλάξε
ο 

26.530 27.260 25.672 13.503 28.630 24.460 25520 25.371 25.387 26.500 

Καξόηα 34.770 34.370 31.610 36.457 30.878 32.660 44990 55.330 62.387 59.000 

Κνινθύζ

ηα 

87.770 90.900 92.780 93.948 91.182 92.402 82850 71.414 72.651 85.800 

Κνπλνππ
ίδηα 

66.470 69.400 69.180 73.820 68.690 69.390 70894 64.070 69.285 66.000 

Κξεκκύδ

ηα 

28.345 28.507 27.193 33.690 34.430 34.400 30870 27.250 28.720 29.500 

Λάραλα 162.05
5 

180.85
0 

178.48
0 

185.12
0 

187.26
5 

199.93
0 

20653
7 

173.09
8 

159.55
9 

187.00
0 

Μαξνύιη

α 

77.106 80.620 68.520 74.935 86.677 94.280 94794 71.837 75.964 84.100 

Μειηηδάλ
εο 

75.934 75.160 74.193 68.415 66.980 70.380 75965 56.639 58.934 76.308 

Μπάκηεο 11.927 12.470 12.425 11.490 12.730 10.210 9890 7.232 7.378 9.500 

Παληδάξη

α 

16.438 17.480 18.240 18.290 19.900 19.170 19749 19.536 18.550 20.900 

Παηάηεο 842.92
0 

810.67
0 

850.00
0 

864.00
0 

849.90
0 

855.00
0 

82927
0 

848.40
0 

828.52
4 

820.87
1 

Πηπεξηέο 111.59

2 

96.750 120.92

0 

130.58

0 

125.80

2 

134.70

4 

12342

0 

139.69

3 

133.41

6 

73.600 

Πξάζα 37.739 40.410 42.431 46.230 41.940 41.750 41341 34.594 34.282 39.000 

Ραδίθηα 35.158 35.181 34.400 37.770 38.150 36.145 37830 33.993 33.770 35.300 

έιηλα 11.438 12.490 12.821 17.550 18.630 15.445 17034 13.963 14.101 15.400 
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θόξδα 11.104 8.770 10.991 9.450 9.500 10.070 9540 10.866 10.995 9.700 

παλάθη 47.858 46.780 43.055 51.490 47.720 50.286 52463 48.771 49.027 55.600 

παξάγγη 24.427 37.140 18.280 19.380 17.960 18.572 21603 18328 21900 18.500 

Σνκάηα 1.704.

996 

1.707.

676 

1.973.

040 

1.953.

075 

1.682.

486 

1.713.

045 

14237

20 

1.826.

170 

1.827.

625 

1.302.

000 

Φαζoιάθ
ηα 

69.554 69.330 79.240 76.200 69.690 72.490 66110 61.598 62.487 0 

ύνολο 3.660.

326 

3.620.

414 

3.954.

961 

4.006.

181 

3.714.

249 

3.780.

401 

3.444.

610 

3.795.

447 

3.770.

382 

3.206.

579 

Πνζόηεηα ζε ηόλνπο 

Πεγή: Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ 

 
 
 
 

Π 3.7 Αμία εγρψξηαο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ιαραληθψλ (2001-2009) 

Λασανικά 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αγγνύξηα 118.051 81.538 116.613 83.947 92.555 109.511 107.347 136724,

62 

122.808 

Αγθηλάξεο 18.571 20.445 41.332 33.893 42.659 19.813 37.514 42369,5

7 

30.972 

Καξόηα 13.213 8.593 18.334 13.489 10.807 16.330 13.947 15492,4 19.340 

Κνινθύζη

α 

57.595 47.268 57.524 52.611 51.974 54.517 53.853 44276,6

8 

43.591 

Κνπλνππίδ
ηα 

37.888 43.028 47.042 44.292 41.214 47.185 46.081 42286,2 45.035 

Κξεκκύδη

α 

23.526 37.629 34.263 38.407 35.807 37.496 35.501 31337,5 35.900 

Λάραλα 50.237 66.915 58.898 53.685 54.307 51.982 57.830 45005,4
8 

38.294 

Μαξνύιηα 49.348 55.628 71.946 65.193 60.674 66.939 68.252 56751,2

3 

73.685 

Μειηηδάλε

ο 

37.208 40.586 46.000 36.944 42.197 43.636 53.176 40213,6

9 

53.630 

Μπάκηεο 18.845 16.086 19.507 16.201 17.186 17.153 19.286 13306,8

8 

11.215 

Παληδάξηα 8.055 8.740 11.491 11.157 11.940 11.694 11.849 11330,8

8 

10.945 

Παηάηεο 286.593 186.454 323.000 207.360 246.471 333.450 281.952 279972 281.698 

Πηπεξηέο 65.839 54.180 73.761 66.596 81.771 82.169 106.141 132708,

35 

106.733 

Πξάζα 19.624 23.842 28.853 30.974 25.583 25.468 23.978 19372,6
4 

18.512 

Ραδίθηα 27.775 27.441 23.048 25.306 32.046 23.133 21.941 20055,8

7 

20.937 

έιηλα 8.464 9.118 11.667 18.428 22.170 13.437 13.287 10472,2
5 

10.717 

θόξδα 14.213 13.506 13.409 11.813 11.305 11.178 10.017 11735,2

8 

30.236 

παλάθη 31.108 28.068 36.597 49.430 31.495 34.697 33.576 30725,7
3 

30.887 

παξάγγη 48.610 52.367 29.065 26.551 29.814 27.301 36.077 26758,8

8 

26.061 

Σνκάηα 477.399 478.149 730.025 390.615 555.220 496.783 498.302 602636,
1 

657.945 
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Φαζoιάθη
α 

72.336 63.090 86.372 73.914 73.175 77.564 104.454 74533,5
8 

64.986 

ύνολο 1.484.4

96 

1.362.6

71 

1.878.7

47 

1.350.8

04 

1.570.3

69 

1.601.4

35 

1.634.3

60 

1.688.06

6 

1.734.1

27 

Αμία:ζε € ρηι. 

Πεγή: Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ 

 

3.4.3.2  Δμέιημε Σηκψλ Λαραληθψλ 

Οη ηηκέο ησλ Λαραληθψλ παξνπζηάδνπλ πςειέο δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ πξντφλησλ (επνρηθφηεηα ζηελ παξαγσγή, εμάξηεζε απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ππεξπαξαγσγή θιπ.). ην Γηάγξακκα 3.5 παξνπζηάδεηαη ε 

εηήζηα εμέιημε ησλ ηηκψλ ηφζν ηνπ παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ θαηαλαισηή γηα 

ηελ πεξίνδν 2002-2009. 

Οη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο παξαγσγνχ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο 

γεσξγηθνχο δείθηεο ηηκψλ εθξνψλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 

πνπ απνιακβάλεη ν παξαγσγφο φηαλ δηαζέηεη πξνο πψιεζε ηα πξντφληα ηνπ.  

 

Γιάγπαμμα 3.5 Εμέιημε ηηκώλ ιαραληθώλ (2002-2009) 

Δηήζια μεηαβολή δείκηη ηιμών εκποών 

(%) 

(σωπίρ επιδοηήζειρ) 

Δηήζια μεηαβολή δείκηη ηιμών 

καηαναλωηή (%) 

 

6,1

17,5

0,8

5,3
7,2

4,7

11,7 10,5

0

5

10

15

20

Λαχανικά

 

6,6

14,6

5,6 5,5 4,4
0,9

16,7

5,5

0

5

10

15

20

Λαχανικά

 

Πεγή: ΕΣΥΕ, Γεωξγηθνί Δείθηεο Τηκώλ Πεγή: ΕΣΥΕ 

 
ζνλ αθνξά ην δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, ε κέζε εηήζηα αχμεζε ζηηο 

ιηαληθέο ηηκέο ηα ηειεπηαία έηε ήηαλ πεξίπνπ 5,5% κε εμαίξεζε ην έηνο 2008 
πνπ ε αχμεζε  ζηηο ηηκέο ιηαληθήο ησλ ιαραληθψλ ήηαλ 16,7%  
 

3.4.4 Ζ παξαγσγή θεπεπηηθψλ 

Σα θεπεπηηθά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε, αθελφο γηαηί δηαδξακαηίδνπλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, θη αθεηέξνπ γηαηί απνηεινχλ 

βαζηθφ είδνο ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Καιιηεξγνχληαη είηε ππαίζξηα (πρ 

ζπαξάγγη, παληδάξηα θιπ) είηε ζε ζεξκνθήπηα (πρ θνινθπζάθηα, ηνκάηεο, 
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αγγνχξηα θιπ) είηε ππφ ρακειή θάιπςε (π.ρ. κειηηδάλεο, πηπεξηέο, καξνχιηα, 

πεπφληα θιπ). 

ηελ ρψξα καο, ε ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, κε θεπεπηηθά, 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 1.820.000 ζηξέκκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 5,2% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Απφ απηά, ηα 70.000 

ζηξέκκαηα πεξίπνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα ζεξκνθήπηα (ππνινγίδεηαη φηη ην 50% 

ησλ ζεξκνθεπίσλ βξίζθνληαη ζηελ Κξήηε) σο πξψηε θαη δεχηεξε θαιιηέξγεηα, 

θαη ηα 70.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζε ρακειή θάιπςε.  

 
Π 3.8 Κπξηφηεξα ππφ θάιπςε θεπεπηηθά πεληαεηίαο 2000-2004 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
Μ.Ο. ΔΚΣΑΔΧΝ Δ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 
2000-04 

Μ.Ο. ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΣΟΝΟΤ 
2000-04 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ  13.000 149.300 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ  68.510 320.000 

ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ 3.830 16.680 

ΜΑΡΟΤΛΗΑ 2.080 4.850 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ 1.650 11.580 

ΠΔΠΟΝΗΑ 17.250 58.560 

ΠΗΠΔΡΗΔ 5.570 35.940 

ΣΟΜΑΣΔ 31.750 292.450 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ 3.010 9.800 

ΦΡΑΟΤΛΔ 3.020 8.740 

ΤΝΟΛΟ 149.670 907.900 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

 
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ είλαη θαηαλεκεκέλε ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα αγγνχξηα θαιιηεξγνχληαη θπξίσο 

ζηελ Κξήηε θαη Πεινπφλλεζν, ηα θαξπνχδηα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη 

Θεζζαιία θαη ηα ζπαξάγγηα ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηελ 

Αηησιναθαξλαλία θαη ηελ Ήπεηξν. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ θεπεπηηθψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ηηο κεγαιχηεξεο 

εθηάζεηο θαηαιακβάλεη ε παηάηα αθνινπζεί ε ηνκάηα, ην ιάραλν θαη ηέινο ηα 

θαξπνχδηα. 

3.4.5 Δηζαγσγέο - Δμαγσγέο 

πσο αλαθέξζεθε κφλν ην 13% ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο 

νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά είλαη κέζσ ησλ 113 ΟΠ ηνπ 
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ηνκέα, απνηεινχκελεο θαηά βάζε απφ παξαγσγνχο, θαηφρνπο κηθξψλ 

νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. ε αληίζεζε κε ηελ ειιηπή νξγάλσζε ηεο 

αγνξάο, ν κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο είλαη έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο, 

πξνζθέξνληαο εξγαζία θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνθπγή εξήκσζεο ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. 

Ο ηνκέαο ησλ θεπεπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ιφγσ ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ, ηεο εππαζνχο θχζεο ησλ πξντφλησλ, φρη κφλν ζηελ παξαγσγή 

αιιά θαη ζηελ ζπληήξεζε, φζν θαη ησλ ηηκψλ ηνπο ζαλ επίδξαζε ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο ζηελ εγρψξηα. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη νη εηζαγσγέο θαη 

νη εμαγσγέο λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ έηνο ζε έηνο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη κ.ν. ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ησλ 

θπξηνηέξσλ θεπεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ πεληαεηία 2002-2006. 

 
Π 3.9 Μέζνη φξνη εηζαγσγψλ εμαγσγψλ γηα ηελ Διιάδα 2002-2006 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 

ΜΔΟΗ ΟΡΟΗ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ 2002-2006 

ΔΗΑΓΟΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΣΟΝΟΤ 

ΔΞΑΓΟΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΣΟΝΟΤ 

ΠΑΣΑΣΔ 131.257 16.778 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 20.669 3.730 

ΝΣΟΜΑΣΔ 17.508 3.877 

ΠΗΠΔΡΗΔ  12.358 9.373 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΞΔΡΑ  5.050 469 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ 3.878 15.820 

ΜΑΡΟΤΛΗΑ 3.873 56 

ΚΑΡΟΣΑ, ΓΟΓΓΤΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ 
ΡΗΕΔ 

3.689 628 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ & ΜΠΡΟΚΟΛΑ 3.128 77 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ 2.450 274 

ΚΟΡΓΑ 2.211 150 

ΠΡΑΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

1.947 69 

ΔΛΗΝΑ & ΡΑΠΑΝΟΔΛΗΝΑ 632 1,5 

ΠΑΡΑΓΓΗΑ 514 13.958 

ΑΓΚΗΝΑΡΔ 377 6 

ΠΑΝΑΚΗ 328 5 

 209.869 65.271,5 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 
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Οη ειιεληθέο εμαγσγέο (δηαθίλεζε πξνο ηα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ) 

λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ αλέξρνληαη ζε 950.000-1.000.000 ηφλνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο πεξίπνπ ην 57% θαηεπζχλεηαη πξνο ηξίηεο ρψξεο θαη ην 

ππφινηπν 43% πξνο ηηο ρψξεο ηηο ΔΔ. Οη εμαγσγέο νπσξνθεπεπηηθψλ 

πξντφλησλ απνηεινχλ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ησλ γεσξγηθψλ καο  

πξντφλησλ. Ο θαηά φγθν κέζνο φξνο εμαγσγψλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

θεπεπηηθψλ αλέξρεηαη ζε 190.000 ηφλνπο πνπ θαηαλέκνληαη ζε αγγνχξηα 

15.000-20.000 ηφλνπο, ζε θαξπνχδηα 135.000 ηφλνπο, ζε ζπαξάγγηα 

14.000 ηφλνπο θαη ζε παηάηεο 15.000-20.000 ηφλνπο. 

ζνλ αθνξά ηε θαηλφκελε θαηαλάισζε ησλ θεπεπηηθψλ ζηελ Διιάδα 

γηα ηελ πεξίνδν 2003 σο 2006, πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ζε απηφ ην ζεκείν πσο ηε θαηλφκελε θαηαλάισζε 

ελφο πξντφληνο ηε ιακβάλνπκε αλ πξνζζέζνπκε ηελ εγρψξηα παξαγσγή κε 

ηηο εηζαγσγέο απηνχ ηνπ πξντφληνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζνπκε ηηο 

εμαγσγέο (ΦΑΗΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ = ΔΗΑΓΧΓΔ + ΠΑΡΑΓΧΓΖ - 

ΔΞΑΓΧΓΔ). 

 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Δ ΥΗΛ. ΣΟΝΟΤ (ΜΔΟ ΟΡΟ 2003-2006) 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ 

4.000 325 95 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 4230 

 

 

3.4.6 Κχξηα πξνβιήκαηα θεπεπηηθψλ ζηελ Διιάδα 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: 

 ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, θαζφηη αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ ηηο 

πνζφηεηεο, θαη ζηελ ζπρλφηεηα πνπ ζέινπλ, θάζε βδνκάδα, νη 

εκπνξηθέο αιπζίδεο. ’ απηφ ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο φηη νη 

παξαγσγνί δελ είλαη νη ίδηνη εμαγσγείο, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο 

ρψξεο φπσο π.ρ. Ηζπαλία, φπνπ νη παξαγσγνί  έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

κεγάιεο ελψζεηο νη νπνίεο θάλνπλ απεπζείαο εμαγσγέο ζε κεγάιεο 

αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. 
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 Ζ παξνπζία ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζην εκπφξην ησλ 

θεπεπηηθψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ν αξηζκφο ησλ ΟΠ λσπψλ 

θεπεπηηθψλ είλαη κηθξφο. 

 Ζ απνπζία ελφο ζχγρξνλα νξγαλσκέλνπ ρνλδξεκπνξίνπ. Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ είλαη κηθξέο θαη ζηεξνχληαη ππνδνκήο. 

Ο αξηζκφο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ζπζθεπαζηεξίσλ, ησλ ςπθηηθψλ 

ρψξσλ θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο είλαη αλεπαξθήο. 

 Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ζέκαηα 

φπσο ε δηάζεζε πξντφλησλ, πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο θιπ 

 Ζ αλάγθε γηα ηππνπνίεζε, αθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη ησλ εηζαγνκέλσλ.  

 Τςειφ θφζηνο ζέξκαλζεο  ζεξκνθεπίσλ ιφγσ αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ. Απνηειεί ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

ζπκκεηέρνληαο θαηά 30% ζην κεηαβιεηφ θφζηνο. Οη παξαγσγνί 

αλαγθάδνληαη λα εθαξκφζνπλ αληηπαγεηηθή πξνζηαζία θαη φρη 

ζπζηεκαηηθή ζέξκαλζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη  φηη ε θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ζεξκνθεπίσλ, γηα ηελ Β. Διιάδα, είλαη 

21 ηφλνπο/ζηξέκκα, γηα ηελ θεληξηθή Διιάδα 12 ηφλνπο/ζηξέκκα θαη γηα 

ηελ λφηηα Διιάδα 9 ηφλνπο/ζηξέκκα. 

 Απμεκέλν θφζηνο εηζθνξψλ (θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα, ζπφξνη θιπ) 

 Μεγάιν άλνηγκα ησλ ηηκψλ παξαγσγψλ κε ηηο ηηκέο ζηνλ θαηαλαισηή 

 Δππαζή πξντφληα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο 

ζπληήξεζεο 

 Ηζρπξφο αληαγσληζκφο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά 

 

3.4.7 Πξννπηηθέο θεπεπηηθψλ ζηελ Διιάδα 

Οη επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ζπλνςίδνληαη ζηα 

αθφινπζα: 

 Γπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο εκπνξηθήο πεξηφδνπ θαη αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαιιηεξγεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία δσλψλ θαιιηέξγεηαο θαηά πξντφλ θαη 

πεξηθέξεηα. 
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 Δπθαηξίεο θαιιηέξγεηαο θαη θαιχηεξεο δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζήο ηνπο απφ ηελ 

εγρψξηα, θνηλνηηθή αιιά θαη δηεζλή αγνξά. 

 Πξννπηηθή εδξαίσζεο ησλ πξντφλησλ µαο ζηηο δπηηθέο αγνξέο 

βαζηδφκελνη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ πνπ 

έρνπλ δήηεζε. 

 Αμηνπνηψληαο ηηο επλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηε ρψξα µαο, πθίζηαηαη ε πξννπηηθή επέθηαζεο ησλ ππαίζξησλ αιιά 

θαη ησλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θεπεπηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Βάζεη ηεο λέαο Κ.Ο.Α, παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ζαλ θπξίαξρε θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ηνκέα θαη 

δπλαηφηεηα δξάζεσλ κέζσ απηψλ, ζρεηηθψλ µε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ιφγσ εθαξκνγήο ηεο 

λέαο Κ.Ο.Α θαη ησλ ζχγρξνλσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ε δπλακηθή πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο λέαο Κ.Ο.Α, είλαη: 

 λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνο ηελ αγνξά, ηφζν ηεο Κνηλφηεηαο, φζν θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

 λα πεξηνξηζηνχλ, νη ιφγσ ησλ θξίζεσλ, δηαθπκάλζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ παξαγσγψλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

 λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ήδε ζηνλ ηνκέα γηα 

ηε δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 λα απινπνηεζνχλ θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηνχλ νη δηνηθεηηθέο 

δηαηππψζεηο γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
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4. ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε ηεο ηξαηεγηθήο πξφηαζεο 

πνπ πξνηείλεηαη γηα ην Κηήκα Κσπαΐδαο, ψζηε λα κειεηεζεί ε ζθνπηκφηεηά 

ηεο.  

 

4.1 Πεξηγξαθή θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ - Παξαδνρέο  

πσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο ε ηξαηεγηθή πξφηαζε αθνξά 

ζηελ θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ ζην Κηήκα ηεο Κσπαΐδαο. Οη θαιιηέξγεηεο ηνπ 

Κηήκαηνο ηεο Κσπαΐδαο ζηελ παξνχζα θάζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα. 

Πίλαθαο 4.1. Καηαλνκή ησλ θαιιηεξγεηψλ Κσπαΐδαο  (ζε ζηξ.)  

Δίδνο θαιιηέξγεηαο  2007 2008 2009 2010 

Βακβάθη 191 121 124 67 

Μεδηθή 202 287 287 232 

Αξαβφζηηνο 288 288 154 139 

θιεξφο ζίηνο 80 67 168 95 

Ζιίαλζνο - - 20 95 

φξγν - - 10 40 

Κξίζε-Βίθνο - - - 97 

Υιννηάπεηαο 220 220 220 220 

Πεηξάκαηα 22 22 22 20 

Κηίζκαηα θαη ειεχζεξνη 
ρψξνη 17 15 15 15 

χλνιν 1020 1020 1020 1020 

 

Ζ θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ απαηηεί ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Κηήκαηνο, ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο. 

 Δπηινγή 4 εηδψλ θεπεπηηθψλ, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κσπαΐδαο θαη ηα νπνία είλαη Λάραλν, Μπξφθνιν, 

Κνπλνππίδη θαη παλάθη. Γηα ηα ηξία πξψηα ζα γίλεη 1 θαη γηα ην 

ζπαλάθη 2 θαιιηέξγεηεο αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 Απφ ηηο ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ 

πίλαθα ζα ζπλερηζηνχλ ε θαιιηέξγεηα θιεξνχ ίηνπ, Μεδηθήο θαη 

Υιννηάπεηα. χκθσλα κε ην θαιιηεξγεηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΑΓΠ-

ΓΠΑ, ζηα ηεκάρηα (4) (93 ζηξέκκαηα) θαη (6) (85 ζηξέκκαηα), είλαη 

εγθαηεζηεκέλε θαιιηέξγεηα Μεδηθήο έσο ην 2012 ε νπνία ζα 
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δηαηεξεζεί. Δπηπιένλ, ζηα ηεκάρηα (7), (8) θαη κέξνο ηνπ (5) 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθαιιηέξγεηα ριννηάπεηα κε ηελ εηαηξεία 

HELLASOD, έθηαζεο 220 ζηξ. έσο ην έηνο 2012. Μεηά ην έηνο 2012 

πξνηείλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο κε Μεδηθή, γηα 

ηα επφκελα 5 έηε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαιιηέξγεηαο Μεδηθήο θαη 

ζε απηή ηελ έθηαζε ζα θαιιηεξγεζνχλ θεπεπηηθά. 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ 

θεπεπηηθψλ έγηλε ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, ε 

αλαινγία θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ησλ θεπεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη: 

Λάραλν 40-45%, Κνπλνππίδη 30-35%, Μπξφθνιν 15-20% θαη παλάθη 

10-15%. 

 Οη απνδφζεηο αλά ζηξέκκα θαη νη ηηκέο πψιεζεο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο 

ησλ θεπεπηηθψλ, εθηφο απφ ην Μπξφθνιν (παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ) 

έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ,(http://www.minagric.gr/Greek/agro_pol/3.htm) 

ππνινγίδνληαο ην κέζν φξν ηηκψλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2005-

2009, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 
Πίλαθαο 4.2. Απφδνζε-Σηκή Πψιεζεο θαιιηεξγνπκέλσλ Δηδψλ 

Δίδνο 
Υξνληθή Πεξίνδνο 2005-2009 

Απφδνζε/ζηξέκκα (Kg) Σηκή Πψιεζεο (€) 

ΛΑΥΑΝΟ 2.756 0,26 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 2.500  0,40 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ 2.021 0,65 

ΠΑΝΑΚΗ 1.297 0,65 

 

 Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο Μεδηθήο θαη θιεξνχ ίηνπ ην θφζηνο παξαγσγήο, 

νη απνδφζεηο αλά ζηξέκκα θαη νη ηηκέο πψιεζεο έρνπλ ιεθζεί απφ ην 

αξρείν ηεο ΔΑΓΠ-ΓΠΑ. 

 Σν χςνο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη είλαη ίζν κε € 50.000 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζεσξνχκε φηη απαηηνχληαη κηθξέο επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ χςνπο €50.000, θαζψο ε ππάξρνπζα ππνδνκή θαιχπηεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θαιιηεξγεηηθέο αλάγθεο. Ζ αμία ησλ ππαξρφλησλ 

παγίσλ ζεσξείηαη φηη είλαη ίζε κε € 300.000 θαη εηήζηεο απνζβέζεηο € 

20.000. 

http://www.minagric.gr/Greek/agro_pol/3.htm
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Ζ κεηάβαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ ζα γίλεη ζηαδηαθά, γηα λα 

κεησζεί ν θίλδπλνο πνπ εγθπκνλεί κηα αιιαγή θαιιηέξγεηαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ειέγρεηαη θαιχηεξα ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ 

πεξηνρή θαη επηπιένλ δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζην πξνζσπηθφ λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πιήξεο κεηαηξνπή ηνπ θηήκαηνο ζε θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ πξνβιέπεηαη 

λα γίλεη ζε έμη ρξφληα. χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιάλν ην θαιιηεξγεηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ θηήκαηνο γηα ηα επφκελα έμη έηε έρεη σο εμήο: 

 Έηνο 2011:  

I. Υιννηάπεηαο, 220 ζηξέκκαηα έσο ην 2012 

II. Μεδηθή, 380 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά (180 ζηξέκκαηα έσο ην 2012 

θαη επηπιένλ εγθαηάζηαζε 200 ζηξέκκαηα κε θαιιηέξγεηα έσο 

ην 2015)  

III. ίηνο θιεξφο, 300 ζηξέκκαηα  

IV. Κεπεπηηθά, 100 ζηξέκκαηα (Λάραλν 40, Κνπλνππίδη 30, 

Μπξφθνιν 15 θαη παλάθη 15). 

 Έηνο 2012:  

I. Υιννηάπεηαο, 220 ζηξέκκαηα ηειεπηαίν έηνο θαιιηέξγεηαο 

II. Μεδηθή, 380 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά (180 ζηξέκκαηα ηειεπηαίν έηνο 

θαιιηέξγεηαο θαη επηπιένλ 200 ζηξέκκαηα έσο ην 2015)  

III. ίηνο θιεξφο, 200 ζηξέκκαηα  

IV. Κεπεπηηθά, 200 ζηξέκκαηα (Λάραλν 80, Κνπλνππίδη 60, 

Μπξφθνιν 30 θαη παλάθη 30). 

 Έηνο 2013:  

I. Μεδηθή, 420 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά (200 ζηξέκκαηα έσο ην 2015 

θαη επηπιένλ εγθαηάζηαζε 220 ζηξεκκάησλ ζηελ έθηαζε πνπ 

θαιιηεξγνχληαλ ν ριννηάπεηαο- θαιιηέξγεηα έσο ην 2017)  

II. ίηνο θιεξφο, 180 ζηξέκκαηα 

III. Κεπεπηηθά, 400 ζηξέκκαηα (Λάραλν 180, Κνπλνππίδη 120, 

Μπξφθνιν 60 θαη παλάθη 40). 

 Έηνο 2014:  
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I. Μεδηθή, 420 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά (200 ζηξέκκαηα έσο ην 2015 

θαη επηπιένλ 220 ζηξέκκαηα έσο ην 2017)  

II. ίηνο θιεξφο, 80 ζηξέκκαηα 

III. Κεπεπηηθά, 500 ζηξέκκαηα (Λάραλν 220, Κνπλνππίδη 150, 

Μπξφθνιν 80 θαη παλάθη 50). 

 Έηνο 2015:  

I. Μεδηθή, 420 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά (200 ζηξέκκαηα ηειεπηαίν έηνο 

θαη επηπιένλ 220 ζηξέκκαηα έσο ην 2017)  

II. Κεπεπηηθά, 580 ζηξέκκαηα (Λάραλν 250, Κνπλνππίδη 180, 

Μπξφθνιν 90 θαη παλάθη 60). 

 Έηνο 2016:  

I. Μεδηθή, 220 ζηξέκκαηα έσο ην 2017  

II. Κεπεπηηθά, 780 ζηξέκκαηα (Λάραλν 340, Κνπλνππίδη 250, 

Μπξφθνιν 110 θαη παλάθη 80). 

 

Σν θαιιηεξγεηηθφ πξφγξακκα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ κε ηα 

θαιιηεξγνχκελα είδε θαη ηηο εθηάζεηο εκθαλίδεηαη πην ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 4.3 Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο αλά Δίδνο θαη αλά Έηνο  
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΖΓΗΚΖ 380 380 420 420 420 220 

ΗΣΟ ΚΛΖΡΟ 300 200 180 80 0 0 

ΛΑΥΑΝΟ 40 80 180 220 250 340 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ 30 60 120 150 180 250 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 15 30 60 80 90 110 

ΠΑΝΑΚΗ 15 30 40 50 60 80 

ΤΝΟΛΟ 780 780 1000 1000 1000 1000 

 

 

4.2 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Κφζηνπο Παξαγσγήο  

πσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ε ζηαδηαθή κεηάβαζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Κηήκαηνο ηεο Κσπαΐδαο εγγπάηαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

λέσλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ  

πξνζσπηθνχ κε απηέο.  

Γηα ηελ επηηπρή θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 

ζσζηή θνζηνιφγεζε ηεο θαιιηέξγεηαο θάζε είδνπο. ηελ παξνχζα κειέηε γηα 
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ηα είδε πνπ καο ελδηαθέξνπλ, δειαδή ην Λάραλν, ην Κνπλνππίδη, ην 

Μπξφθνιν θαη ην παλάθη, ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ηξηψλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ: 

I. Σν θφζηνο Καιιηέξγεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηα 

Φπηά ή ηνπο ζπφξνπο, ηα ιηπάζκαηα, ηελ πξνζηαζία ηεο 

θαιιηέξγεηαο, ηελ άξδεπζε θαη ηα εξγαηηθά απφ αλεηδίθεπηνπο  

εξγάηεο. Απφ ην άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη ην χλνιν 

Α. 

II.  Σν θφζηνο Λεηηνπξγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηα 

θαχζηκα, ηε ΓΔΖ, ηελ ακνηβή ηνπ δηαρεηξηζηή θαη δηάθνξα άιια 

θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγή 

III. Σν θφζηνο πληήξεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπληήξεζε ησλ 

κεραλεκάησλ, ηα θφζηε ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξαγσγή. Απφ ην άζξνηζκα ησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ, πξνθχπηεη ην 

χλνιν Β. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πλφινπ Β γίλεηαη 

πξνζεγγηζηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ θηήκαηνο (1000 ζηξέκκαηα) 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θνζηνιφγεζεο πνπ ζπιιέγεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο ΔΑΓΠ-ΓΠΑ, θαη ζηε ζπλέρεηα επηκεξίδεηαη αλά 

ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά φζα πεξηγξάθνληαη 

αλσηέξσ, πξνζδηνξίδνληαο ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ γηα θάζε είδνο 

θεπεπηηθνχ ηνπ νπνίνπ ε θαιιηέξγεηα καο ελδηαθέξεη. 

 

Πίλαθαο 4.4 Κφζηνο θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθψλ (€/ζηξ.) 

  ΛΑΥΑΝΟ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΠΑΝΑΚΗ 

1.Κφζηνο Καιιηέξγεηαο         

Φπηά - πφξνη 160 225 230 50 

Ληπάζκαηα 80 80 80 50 

Πξνζηαζία Καιιηέξγεηαο 90 90 90 20 

Άξδεπζε 10 10 10 10 

Δξγαηηθά (Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο) 70 70 80 150 

χλνιν Α 410 475 490 280 

2.Κφζηνο Λεηηνπξγίαο 
(Καχζηκα, ΓΔΖ, Γηαρεηξηζηήο) 
(€/ζηξ.) 

25 25 25 25 

3.Κφζηνο πληήξεζεο (€/ζηξ.) 15 15 15 15 

χλνιν Β 40 40 40 40 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 450 515 530 320 
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Κφζηνπο Πσιεζέλησλ γηα ηε Μεδηθή θαη ηνλ 

θιεξφ ίην, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κεθαιαίνπ 2, φπσο 

πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θνζηνιφγεζεο πνπ ζπιιέγεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο ΔΑΓΠ-ΓΠΑ. Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ 

πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 4.5 πνπ παξνπζηάδεη ην Έζνδα, Γαπάλεο θαη Κέξδε 

αλά ζηξέκκα γηα θάζε θαιιηέξγεηα. Παξαηεξνχκε φηη ην πςειφηεξν θέξδνο 

αλά ζηξέκκα πξνθχπηεη απφ ην παλάθη, ην νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα θαη ην πην 

απαηηεηηθφ ζε εξγαηηθά. 

 

Πίλαθαο 4.5  Έζνδν - Κφζηνο αλά θαιιηέξγεηα(€/ζηξ.) 

     ΛΑΥΑΝΟ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΠΑΝΑΚΗ ΜΖΓΗΚΖ ΗΣΟ 

Απφδνζε kg/ζηξ. 2.700 2.000 1.900 1.200 1.500 400 

Σηκή πψιεζεο € /kg 0,20 0,40 0,45 0,60 0,13 0,26 

Έζνδα (€ /ζηξέκκα) 540 800 855 720 195 104 

Γαπάλεο (€ /ζηξέκκα) 450 515 515 320 87 50 

Κέξδνο (€/ζηξέκκα) 90 285 340 400 108 54 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.1. Έζνδα – Κφζηνο αλά Καιιηέξγεηα 
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4.3 Αμηνιφγεζε ηξαηεγηθήο Πξφηαζεο  

ην παξνχζα πξφηαζε σο έηνο έλαξμεο ηεο κεηάβαζεο ζην λέν 

θαιιηεξγεηηθφ πιάλν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ 

ζεσξείηαη ην έηνο 2011. 

Γηα ιφγνπο πην ξεαιηζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ, 

γηα ηελ αμηνιφγεζε νη ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζα είλαη 

κηθξφηεξεο ησλ ηηκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηκέο αλά θηιφ: 

 Λάραλν € 0,20 

 Κνπλνππίδη € 0,40  

 Μπξφθνιν € 0,45 

 παλάθη  € 0,60 

 Γηα ηε Μεδηθή € 0,13 θαη γηα ην ίην € 0,26 (ζηνηρεία ΔΑΓΠ-ΓΠΑ) 

 

Με βάζε ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο αλά θαιιηέξγεηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν Γηάγξακκα 4.2 (ζηνηρεία απφ πίλαθα 4.3), νη 

πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ γηα ην έηνο 2011 ζα είλαη €185.325 ελψ ην έηνο 

2016 €635.750.  

 

 

Γηάγξακκα 4.2. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο αλά είδνο 

 

    



69 
 

πσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ Απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

εμαεηία ηελ πξψηε ρξνληά ηεο επέλδπζεο ηα θέξδε είλαη πνιχ ρακειά,  φκσο 

ε θεξδνθνξία αξρίδεη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ ην δεχηεξν θηφιαο έηνο 

(2012).   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Πσιήζεηο 185.325 254.950 402.720 469.420 524.250 635.750 

 - Κφζηνο Πσιεζέλησλ 98.835 144.610 244.840 289.990 326.490 326.490 

 = Μηθηφ Πεξηζψξην 86.490 110.340 157.880 179.430 197.760 309.260 

 - Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

 - Δηήζηα Απφζβεζε 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 = Κέξδε πξν Φνξ & Σφθσλ (EBIT) 6.490 30.340 77.880 99.430 117.760 229.260 

 

Οη πσιήζεηο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ εμειίζζνληαη ζεηηθά κε ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ, θαζψο πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχληαη κε 

θεπεπηηθά.  

 

 

Γηάγξακκα 4.3. Πσιήζεηο πξντφλησλ  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνδείθηεο 

πεξηζψξην θέξδνπο, επηζηξνθή ζηελ επέλδπζε (ROTA) επηζηξνθή ζηα ίδηα 

θεθάιαηα  (ROE) θαη επηζηξνθή ζηεο πσιήζεηο (ROS). Αθνινπζνχλ νη πνξεία 

ησλ δεηθηψλ ζε πίλαθεο αλά ηα έηε ζε ζρεδηαγξάκκαηα. Δηδηθά γηα ην δείθηε 

Πεξηζψξην Κέξδνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε κεηαβνιή ηνπ κεηά ην έηνο 2015, 

νπφηε φιε ε έθηαζε θαιιηεξγείηαη κε θεπεπηηθά.  
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Γηάγξακκα 4.3. Γείθηεο Πεξηζψξην Κέξδνπο 

 

 

Γηάγξακκα 4.4. Γείθηεο Δπηζηξνθή ζηηο Πσιήζεηο (ROS) 

 

 

Γηάγξακκα 4.5. Γείθηεο ROTA, ROE 
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4.4 Κίλδπλνη θαη απεηιέο  

Ο ηνκέαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν 

πνιπζχλζεηνπο αγξνηηθνχο ηνκείο ηφζν ζε θαιιηεξγεηηθφ φζν θαη ζε εκπνξηθφ 

επίπεδν. Οη κεγαιχηεξνη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηελ παξαγσγή είλαη : 

 Ζ πςειή επαηζζεζία ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε κεγάιε 

θζαξηφηεηα. 

 Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο 

 Σν απμεκέλν θφζηνο εηζξνψλ 

 Ζ κεγάιε δηαθνξά ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή 

 Ο ηζρπξφο αληαγσληζκφο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά 

Παξφια απηά φκσο νη θίλδπλνη ηεο θαιιηέξγεηαο δελ είλαη ηέηνηνη πνπ λα 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ. Ζ ζσζηή 

πξνεηνηκαζία θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο 

ελαιιαγήο ησλ θαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα ηνλ έιεργν 

ησλ δπζθνιηψλ ζε απαηηεηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ηα θεπεπηηθά. 

 

4.5 πκπεξάζκαηα 

Σν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, σο εμέιημε ηεο Αλσηάηεο 

Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ (Α.Γ..Α), κε έηνο ίδξπζεο ην έηνο 1920. Απφ ηα 

πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα πνπ παξείρε. Απηφο ν 

ξφινο εληζρχεηαη κε ηελ χπαξμε ηεο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ηνπ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ" (ΔΑΓΠΓΠΑ) πνπ ηδξχζεθε ην 1993 θαη έθηνηε 

ιεηηνπξγεί θαη ζπλδξάκεη ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην φληαο έλα πην επέιηθην 

νξγαλσηηθά ζρήκα. 

ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πεξηγξάθεθε ε ιεηηνπξγία θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΑΓΠ-ΓΠΑ, δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο Γεσξγηθέο 

Δθκεηαιιεχζεηο πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα ζηνηρεία δηαρείξηζεο. Απφ απηέο ην 

Κηήκα ηεο Κσπαΐδαο δηαδξακαηίδεη αλακθίβνια ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν, είηε 

κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είηε κέζα απφ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ. 
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Μηα ελδηαθέξνπζα πξννπηηθή δείρλεη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε θαιιηέξγεηα 

θεπεπηηθψλ, ε νπνία αλαιχεηαη ζηε κειέηε. 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ είλαη κηα ειθπζηηθή θαιιηέξγεηα, ε νπνία 

πξνζθέξεη ζρεδφλ εμαζθαιηζκέλε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ Κεθάιαην 4, ε θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ δίλεη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην θέξδνο αλά ζηξέκκα. 

πγθεθξηκέλα γηα ηα είδε πνπ καο απαζρφιεζαλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο 

πνπ έγηλαλ, πξνέθπςε θέξδνο αλά ζηξέκκα σο εμήο: Λάραλν € 90, 

Κνπλνππίδη € 285, Μπξφθνιν € 340, παλάθη € 400. 

Σα θεπεπηηθά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε, αθελφο γηαηί δηαδξακαηίδνπλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, θη αθεηέξνπ γηαηί απνηεινχλ 

βαζηθφ είδνο ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ νθείιεηαη 

αθελφο ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα ζπζθεπαζκέλα – ηππνπνηεκέλα είδε 

πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνψζεζε κε ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή θαη αθεηέξνπ ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο  παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη 

δηάζεζεο θξέζθσλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ λέεο επθαηξίεο θαιιηέξγεηαο θαη 

θαιχηεξεο δηάζεζεο δεκηνπξγνχληαη κε ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζήο ηνπο απφ ηελ εγρψξηα, θνηλνηηθή αιιά θαη δηεζλή 

αγνξά. 

Ζ Γεσπνληθή Δπηζηήκε είλαη, θαηά πνιινχο, έλαο αλεμάληιεηνο ρψξνο 

πνπ πξνζθέξεη πεδίν γηα πεηξακαηηζκνχο, εθαξκνγέο, επηηπρίεο θαη 

απνηπρίεο. Σν βέβαην είλαη φηη ε ΔΑΓΠ-ΓΠΑ θαη ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ πξέπεη πάληνηε λα νδεγνχλ ηηο εμειίμεηο ππεξεηψληαο πηζηά ηε 

δεκηνπξγία κέζσλ θαη πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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