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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 

   

  

δωρεάν έκδοση  

Αίγυπτος: φυτεύσεις  ελαιόδεντρων 

Αγρο- 
Επικαιρότητα 

Παραγωγή και εξαγωγές οίνων 

Drones και ελαιοκαλλιέργεια 

Παραγωγή και εξαγωγές 
τυροκομικών προϊόντων 

Ένταξη έργου 

Υπογράφηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 
η ένταξη της πράξης «Εφαρμογή χρηματοδοτικών 
εργαλείων (εγγυήσεις)» που θα καλύπτει τις 
επενδύσεις των σχεδίων βελτίωσης και των 
επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης. 

• Αίγυπτος: φυτεύσεις 
ελαιόδεντρων 

• Παραγωγή και εξαγωγές 
οίνων 

• Παράταση υποβολής 
δικαιολογητικών 

• Ένταξη έργου 

• Drones και  
ελαιοκαλλιέργεια 

• Παραγωγή και εξαγωγές 
τυροκομικών προϊόντων 

• Ισπανική παραγωγή 
ελαιολάδου 

• Διαγωνισμός δακοκτονίας 

Παράταση υποβολής 
δικαιολογητικών 

Τη χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας 
κατάθεσης των δικαιολογητικών για την ένταξη 
των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 
(επενδύσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) 
μέχρι και την 17-5-2019 ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ. 

Το ερευνητικό έργο Droneolive που χρηματοδοτεί 
το Υπουργείο Βιομηχανίας της Ισπανίας συσχετίζει 
φωτογραφίες από drones, με τη φυσιολογική 
κατάσταση και τις θρεπτικές ανάγκες των 
ελαιώνων. Κάνοντας χρήση δηλαδή τεχνικών 
τηλεανίχνευσης, ελέγχονται η τυχόν έλλειψη νερού, 
οι ανάγκες λίπανσης και η εμφάνιση ασθενειών. 

Η εγχώρια παραγωγή τυριών σημείωσε αύξηση την 
τελευταία διετία. Το μεγαλύτερο μέρος της 
ζήτησης καλύπτεται από τα τυριά ελληνικής 
παραγωγής σε ένα ποσοστό της τάξης του 60%. 
Οι εξαγωγές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της 
δεκαετίας. Για την επόμενη διετία η πρόβλεψη 
είναι αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης με ετήσιο 
ρυθμό της τάξης του 2%. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Enterprise Greece, η 
Ελληνική οινοπαραγωγή ανέρχεται σε 2,5 
εκατομμύρια εκατόλιτρα από μία έκταση 61,5 
χιλιάδων εκταρίων. Τα οινοποιεία ανέρχονται σε 
1.295 και χειρίζονται μερικές εκατοντάδες 
εγχώριες ποικιλίες σταφυλιών. Από τη συνολική 
παραγωγή εξάγεται ένα ποσοστό περίπου 13% 
αξίας 83 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κύριες 
εξαγωγικές αγορές είναι η Γερμανία και οι ΗΠΑ. 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει τη φύτευση 100 
εκατομμυρίων ελαιοδέντρων στα επόμενα 4 έτη 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Αιγύπτιου Υπουργού 
Γεωργίας. Κατά την ελαιοκομική περίοδο 
2017/2018, η Αίγυπτος ήταν η μεγαλύτερη 
παραγωγός επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως, με 
εκτιμώμενη παραγωγή περίπου 650.000 τόνων.  

Ισπανική παραγωγή ελαιολάδου 

Σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, η 
ελαιοκομική περίοδος 2018/2019 έκλεισε με την 
Ισπανία να παράγει 1,8 εκατ. τόνους ελαιολάδου. 

Διαγωνισμός δακοκτονίας 

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί συμπληρωματικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του 
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς στην Κρήτη για το έτος 2019». Η 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 22/5/2019. 
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Με την Υπουργική Απόφαση 838/51008 
καθορίζονται: (α) τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για 
τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών και 
(β) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, 
είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
της ειδικής εισφοράς επί της ανά κιλό τιμής του 
γάλακτος. 

Οι παραγωγοί προκειμένου να διαθέτουν το παραγόμενο γάλα, πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό 
έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου. Ο κωδικός χορηγείται μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ελέγχων Γάλακτος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία υποχρεωτικά δηλώνεται ο 
κωδικός εκμετάλλευσης (EL) του παραγωγού. Στην περίπτωση που ο παραγωγός γάλακτος είναι 
συλλογικός φορέας προσκομίζει αναλυτική κατάσταση των μελών με τους αντίστοιχους κωδικούς 
εκμετάλλευσης. 

Μέτρα ελέγχου  
της αγοράς του γάλακτος 

Όλοι επίσης οι αγοραστές πρέπει να λάβουν 
ηλεκτρονικό κωδικό από την αρμόδια αρχή. Ο 
ηλεκτρονικός κωδικός χορηγείται ύστερα από 
αίτηση που συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα: 
α) πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η ή στο 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. 
β) απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ για τις 
εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας.  
γ) στην περίπτωση της άσκησης εμπορικής 
δραστηριότητας απαιτείται και η προσκόμιση 
άδειας καταλληλότητας των οχημάτων 
μεταφοράς. 
δ) βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολών 
δραστηριοτήτων. 

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή 
για τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και για τη 
λειτουργία και τη διαχείριση της διαδικτυακής 
εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ. 

Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των 
ελέγχων. 

Διαδικασία χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης παραγωγών και αγοραστών 

Οι παραγωγοί οι οποίοι μεταποιούν οι ίδιοι το 
γάλα που παράγουν, πρέπει επίσης να λάβουν 
ηλεκτρονικό κωδικό.  
Ο κωδικός χορηγείται ύστερα από αίτηση και 
συνοδεύεται από τα εξής: 
α) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. 
β) απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ για τις 
εγκαταστάσεις μεταποίησης.  
γ) άδεια καταλληλότητας των οχημάτων 
μεταφοράς. 
δ) βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολών 
δραστηριοτήτων. 

Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθεί: 
α) η έλλειψη ή μη ισχύς ενός ή περισσότερων από 
τα αναγκαία δικαιολογητικά ή/και  
β) η μη τήρηση του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε 
απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού και 
διαγραφή από το μητρώο. 

Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι παραγωγός ή 
αγοραστής δεν έχει υποβάλλει τις δηλώσεις του 
για διάστημα άνω του 1 έτους, προβαίνει σε 
απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού και 
διαγραφή από το μητρώο.  

Τάξη στην αγορά 
γάλακτος φιλοδοξεί 

να επιτύχει  
το ΥΠΑΑΤ με νέα 

Υπουργική Απόφαση 

Η αρμόδια αρχή ελέγχου προτείνει διοικητικές κυρώσεις ως εξής: 
α) Εάν διαπιστώσει, ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα σε αγοραστές που δεν έχουν ενεργό ηλεκτρονικό 
κωδικό, ή χωρίς οι ίδιοι προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 
200 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων. 
β) Εάν διαπιστώσει, ότι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα ή/και γαλακτοκομικά προϊόντα που 
προορίζονται για περαιτέρω πώληση ή μεταποίηση, από παραγωγούς ή άλλους αγοραστές που δεν έχουν 
ενεργό κωδικό ή χωρίς προηγουμένως οι ίδιοι να έχουν λάβει κωδικό, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 500 € 
συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραλαβών. 
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Η διαδικτυακή 
εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ 

επιτρέπει την 
ηλεκτρονική υποβολή 

των δηλώσεων 
παραδόσεων και 

παραλαβών και των 
μηνιαίων δηλώσεων 

ισοζυγίου 
εισροών/εκροών, 
σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις των 
παραγωγών και των 

αγοραστών. 

3. Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών  
Όλοι οι παραγωγοί και αγοραστές, εξαιρουμένων 
των παραγωγών που δεν μεταποιούν και 
εμπορεύονται οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, είναι 
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τη Μηνιαία Δήλωση 
Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών, στην οποία καταχω-
ρούνται: 
α) όλες οι ποσότητες γάλακτος ή/και 
γαλακτοκομικών προϊόντων που παραλήφθηκαν από 
παραγωγούς ή αγοραστές, είτε από κράτη-μέλη της 

Ε.Ε. ή από Τρίτες Χώρες, 
β) όλες οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων 
από την επεξεργασία των παραληφθέντων 
ποσοτήτων ανά κατηγορία, 
γ) όλες οι ποσότητες πρώτων υλών με την ακριβή 
ονομασία και σύνθεσή τους. 
Για όλες τις ανωτέρω ποσότητες προϊόντων 
δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης 
των προμηθευτών ή αγοραστών αντίστοιχα. 

Διοικητικές κυρώσεις 

Υποχρεώσεις «αγοραστών» και «παραγωγών» γάλακτος 

1. Τριμηνιαία δήλωση παραδόσεων 
και μηνιαία δήλωση παραλαβών 
γάλακτος. 

Κάθε παραγωγός που παραδίδει γάλα 
υποχρεούται να υποβάλλει στην 
εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τριμηνιαίες 
δηλώσεις παραδόσεων.  

Κάθε αγοραστής υποχρεούται να 
υποβάλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ 
τη μηνιαία δήλωση παραλαβών.  

Οι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα 
μόνο από άλλους αγοραστές που 
διαθέτουν ενεργό κωδικό και μόνο 
από κτηνοτρόφους που διαθέτουν 
ενεργό κωδικό εκμετάλλευσης και 
ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης. Οι 
παραγωγοί γάλακτος παραδίδουν 
γάλα μόνο σε αγοραστές που 
διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό 
κωδικό. 

Οι αγοραστές, καθώς και οι 
παραγωγοί γάλακτος, είναι 
υποχρεωμένοι: 

(α) Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα 

παραστατικά όλων των παραδόσεων/ 
παραλαβών, όπως αυτές έχουν 
καταχωρηθεί στις αντίστοιχες 
τριμηνιαίες / μηνιαίες δηλώσεις, για 
τουλάχιστον 3 έτη. 

(β) Να θέτουν στη διάθεση των 
κλιμακίων που διενεργούν τους 
ελέγχους, κάθε στοιχείο και 
πληροφορία που αφορά στην αγορά, 
επεξεργασία, παραγωγή και πώληση 
του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 

2. Υπολογισμός και διαδικασία 
καταβολής της εισφοράς γάλακτος 

Οι αγοραστές γάλακτος έχουν την 
ευθύνη για την είσπραξη και την 
καταβολή της ειδικής εισφοράς στην 
αρμόδια αρχή.  

Ο υπολογισμός της στην περίπτωση 
του νωπού γάλακτος βασίζεται σε 
έναν επιμερισμό του 0,75%, επί της 
ανά κιλό τιμής της παραληφθείσας 
ποσότητας γάλακτος, μεταξύ των 
παραγωγών και των αγοραστών. 



ΔΡΑΣΗ: 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  
βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας  

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η  ι δ ι ω τ ι κ ώ ν  ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  L E A D E R  
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 
Ηρακλείου, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής 
Ηρακλείου, έχει καλέσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για ένταξη στο πρόγραμμα.  

ΔΡΑΣΗ: 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν 
μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που 
αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 
100.000€ για άυλες πράξεις. 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο 
δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο ή/και 
συνδυασμό τους.  
Το ποσοστό των ίδιων πόρων (καταθέσεις, 
μετοχές, ομόλογα κλπ) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. Το δάνειο που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται 
από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως 
π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη 
επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, 
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό 
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.  
Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το έργο 
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός όπως 
δηλώνεται στην αίτηση και εντός το πολύ 3 ετών 
από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι την 30-6-2023.  

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση, αποτελεί η 
περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 
στον ενημερωτικό οδηγό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Συνοπτικά, η περιοχή 
περιλαμβάνει την πλήρη έκταση ή μέρος των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Βιάννου, 
Γόρτυνας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού και Χερσονήσου 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 50%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 65%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: α) Δικαιούχοι για την ίδρυση επιχειρήσεων: (i) Φυσικά πρόσωπα μέχρι 35ετών, (ii) 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι/ες (μέχρι 35 ετών) 
με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους/ες. β) 
Δικαιούχοι για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 
Επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 65%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: α) Δικαιούχοι για την ίδρυση επιχειρήσεων: (i) Φυσικά πρόσωπα μέχρι 35ετών, (ii)  
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι/ες (μέχρι 35 ετών) 
με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους/ες. β) 
Δικαιούχοι για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 
Επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ)  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 65%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επενδύσεις σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις.  

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 50%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 45%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου. 
EΝΙΣΧΥΣΗ: 45%  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής 
υποβολής πρότασης:  
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων 
στήριξης κ.α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 
της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Νικ. Παχάκη 2, Αρχάνες) στο τηλέφωνο 2810753300 και στα στελέχη της 
Ομάδας Τοπικής Δράσης, Γ. Ζαχαράκη, Μ. Παντερή, Ν. Αντωνιάδου ή στο e-mail: info@anher.gr. 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι 
δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 
εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να 
αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην 
ΟΤΔ το φυσικό φάκελο.  

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των ενδιαφερόμενων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του 
Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει 
προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το δυνητικό δικαιούχο.  
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οπωρο- 
κηπευτικά 

Τα οπωροκηπευτικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 
14% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής 
της ΕΕ. Πρόκειται δηλαδή για ένα σημαντικό τομέα 
για πολλά κράτη μέλη, ιδίως στην περιοχή της 
Μεσογείου και σε κάποια κράτη της βόρειας και 
ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη 
παράγουν τουλάχιστον κάποια είδη οπωρο-
κηπευτικών. Τα κύρια προϊόντα της πλούσια 
διαφοροποιημένης παραγωγής είναι τα μήλα και οι 
ντομάτες.  

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως μικρού 
μεγέθους με σχετικά υψηλή ανθρώπινη απασχόληση 
και αποφέρουν εισοδήματα που κυμαίνονται από το 
μέσο όρο (για τους παραγωγούς φρούτων) έως 
πολύ υψηλά (για τους παραγωγής κηπευτικών).  
Το εμπόριο οπωροκηπευτικών χαρακτηρίζεται από 
την υπεροχή των εσωτερικών ροών εμπορίου έναντι 
των εξωτερικών ροών, καθώς η ΕΕ εισάγει 
περισσότερο παρά εξάγει οπωροκηπευτικά. 

Τα οπωροκηπευτικά είναι βασικά αγροτικά προϊόντα 
της ΕΕ, με ετήσια αξία παραγωγής άνω των 57 δις 
ευρώ το 2018, εκ των οποίων το 60% αντιστοιχεί σε 
λαχανικά και σχεδόν το 40% σε φρούτα.  
Η παραγωγή αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της 
αξίας της συνολικής παραγωγής της ΕΕ και το 14% 
της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής, με 
αύξηση της τάξης του 30% σε δέκα χρόνια.  
Η παραγωγή από τη συγκομιδή κηπευτικών είναι 
σχεδόν διπλάσια από εκείνη των φρούτων, αν και τα 
οπωροφόρα δέντρα καλύπτουν έκταση περίπου ένα 
εκατομμύριο εκτάρια μεγαλύτερη.   

Τα μήλα αποτελούν τα κύρια φρούτα που 
παράγονται στην ΕΕ, τόσο από άποψη αξίας 
παραγωγής (περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής 
παραγωγής φρούτων), όσο και από άποψη όγκου 
συγκομιδής (29% της συνολικής παραγωγής 
φρούτων), ακολουθούμενα από τα πορτοκάλια, τα 
ροδάκινα και τα αχλάδια.  
Οι  καρυδιές καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο των 
δένδρων, ακολουθούμενα από μηλιές και 
πορτοκαλιές, των οποίων οι κύριες ποικιλίες είναι τα 
μήλα Golden Delicious και τα πορτοκάλια Navel.  

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του 
τομέα και των φορέων του κλάδου και να ενισχυθεί 
η κατανάλωση, η ΕΕ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα στήριξης, ιδίως μέσω του ρυθμιστικού 
πλαισίου για την κοινή οργάνωση των αγορών.  

Οι κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, τα πρότυπα 
διαχείρισης κρίσεων και εμπορίας συμβάλλουν στη 
λειτουργία του τομέα, με πρόσθετη στήριξη από το 
κοινοτικό πρόγραμμα για τα οπωροκηπευτικά στα 

σχολεία, καθώς και από τις πολιτικές προώθησης. 

Η πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία έχει επιφέρει 
σημαντικές προσαρμογές και δεν αναμένεται καμία 
περαιτέρω σημαντική αλλαγή.  

Το μέλλον του τομέα θα εξαρτηθεί από την 
ικανότητα του να ξεπεράσει την κατά χώρα 
αδύναμη οργάνωση του, να υιοθετήσει την 
καινοτομία και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
καταναλωτών. 

Δεδομένα & Αριθμοί 

Καρπούζια Ροδάκινα Πορτοκάλια 

20% 24% 15% 

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης GLOBALGAP, το οποίο περιλαμβάνει διαχείριση 
σοδειάς, παρασίτων, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και HACCP. Επίσης είναι πιστοποιημένη κατά 
AGRO 2.1 & 2.2. Το σύγχρονο συσκευαστήριο βρίσκεται δίπλα στην παραγωγή των προϊόντων, 
σχεδιασμένο με οικολογική προσέγγιση. Τα μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας και παρέχουν τη 
δυνατότητα παραγωγής σειράς σε shrink film PVC, πολυαιθυλένιο και πολυολεθίνη με δυνατότητα 
συσκευασίας σε φιλμ, ενώ υποστηρίζουν τη μέθοδο θερμοσυρρίκνωσης. Το ανθρώπινο δυναμικό 
αποτελείται από 50 άτομα εκ των οποίων 5 είναι γεωπόνοι. 
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Όσον αφορά στα λαχανικά, οι ντομάτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της συνολικής αξίας της 
παραγωγής λαχανικών. Με περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού όγκου της παραγωγής 
λαχανικών και το 10% της καλλιεργούμενης έκτασης λαχανικών, οι ντομάτες αποτελούν το κύριο λαχανικό 
που παράγεται στην ΕΕ, ακολουθούμενη από τα κρεμμύδια και τα καρότα, τα λάχανα, τα καρπούζια και τα 
μαρούλια. 

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   Marathon Bio Products “Γη μας” 

Εμμ. Μπενάκη 2, Κάτω Σούλι, Μαραθώνας │ 22940 64052 │info@sarantisestate.gr 

Το βιολογικό επισκέψιμο αγρόκτημα βρίσκεται στην καρδιά της μεγαλύτερης περιοχής 
καλλιέργειας κηπευτικών της Αττικής, στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα και έχει έκταση 250 
στρέμματα. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2014 και σήμερα παράγει, συσκευάζει 
και διανέμει βιολογικά κηπευτικά με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ελάχιστο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Εθνική στρατηγική στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

Προϊόντα με μερίδιο παραγωγής  
της Ελλάδας άνω του 10% 

 επί της συνολικής παραγωγής της ΕΕ 

Η εθνική πολιτική έχει τρεις βασικούς άξονες: 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και καλύ-
τερος προσανατολισμός στην αγορά. 
Βελτίωση της ελκυστικότητας των οργανώσεων 
παραγωγών. 
Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. 

  

Η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής εκτείνεται από 
το 2018 έως το 2027. Για την επίτευξη των στόχων 
της επιδιώκεται η συγκέντρωση της προσφοράς, η 
προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ως προς 
την ποιότητα και την ποσότητα, η προώθηση της 
γνώσης και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

ΠΗΓΗ: 
EUROSTAT 

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας δείχνουν οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στα στάδια της εισαγωγής, διακίνησης και λιανικής πώλησης των νωπών οπωροκηπευτικών στην 
Ελλάδα. 

Οι παραβάσεις ξεπερνούν το 40% των συνολικών ελέγχων. Φέτος έχουν διενεργηθεί 382 έλεγχοι σε 
επιχειρήσεις και διακινούμενα φορτία και διαπιστώθηκαν 156 μη συμμορφώσεις. 

Οι έλεγχοι συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ασφαλή και υψηλής 
ποιότητας τρόφιμα και περιορίζουν φαινόμενα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού ως προς την 
προέλευσή τους («ελληνοποιήσεις»), προστατεύοντας το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών. 

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας δείχνουν οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ 
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