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H οικονομία και απασχόληση στην Ελλάδα 

Πίνακας 1 . Βασικά 

μακροοικονομικά στοιχεία στην 

Ευρωζώνη 

2018 2019 2020 

ΑΕΠ 1.9 1.3 1.6 

Ιδιωτική κατανάλωση 1.3 1.3 1.6 

Δημόσια κατανάλωση 1.1 1.7 1.6 

Ακαθάριστες επενδύσεις 3.3 2.1 2.4 

Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 2.8 2.8 3.6 

Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 2.7 3.7 4.1 

Απασχόληση 1.4 0.7 0.6 

Ανεργία (% εργατικό δυναμικό) 8.2 7.9 7.7 

Πληθωρισμός 1.7 1.4 1.5 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -0.5 -1.0 -1.0 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 85.0 83.8 82.3 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (%

του ΑΕΠ)

3.0 2.4 2.3 

• Η ελληνική οικονομία προσπάθει να
επανέλθει μετά από πολυετή οικονομική
κρίση.

• Η πανδημία προκάλεσε σοβαρά
προβλήματα στην οικονομία και την
απασχόληση.

• Είναι σημαντικό η χώρα να επενδύσει
στην έρευνα και καινοτομία, ενώ πρέπει
να ενισχύσει τις εξαγωγές.

• Ο τουρισμός παραμένει σημαντικός
τομέας εσόδων.

• Οι ειδικοί θεωρούν ότι η μείωση στο
ποσοστό της ανεργίας το 2019 οφείλεται
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στον πρωτογενή τομέα (↑3.6% ), τις
υπηρεσίες υγείας (↑3.6% ), και τον
τουρισμό (↑4.7%)

• Υπήρξε μια αύξηση στο ΑΕΠ κατά 1.9% το
2019 κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης
των εισαγωγών και λιγότερο λόγω των
εξαγωγών.
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Η βιομηχανία των τροφίμων 
στην Ελλάδα

Ο τομέας των τροφίμων και 
ποτών στην Ελλάδα 
διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο καθώς 
αντιπροσωπεύει περίπου το 

21% της μεταποιητικής 
βιομηχανίας, περιλαμβάνει 
περισσότερες από 1.300

επιχειρήσεις και δημιουργεί 
περισσότερες από 70.000 

θέσεις εργασίας. 

Η ελληνική οικονομία χωρίζεται στους 
ακόλουθους τομείς: 

 Πρωτογενής τομέας (7% ): Η γεωργία 
και η κτηνοτροφία αντιπροσωπεύουν 
6,4%,  και η αλιεία 0,6%. 

 Δευτερογενής τομέας (22,4%): 
Περιλαμβάνει τον κλάδο των 
κατασκευών (11,8%), της ενέργειας, 
και των εξορύξεων. 

 Τριτογενής τομέας (71,1%):  
Περιλαμβάνει το εμπόριο (12,6%) και 
τις υπηρεσίες 
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Ο τομέας των τροφίμων στην 
Ελλάδα

 Την πρώτη θέση στην βιομηχανία τροφίμων είναι τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν το 23% 
της παραγωγής. 

 Το ψωμί, η ζάχαρη, η σοκολάτα, ο καφές, τα μπαχαρικά 
κατέχουν τη δεύτερη θέση με 21% 

 Τα προϊόντα κρέατος αντιπροσωπεύουν το 15% της 
βιομηχανίας τροφίμων. 

 Τα φρούτα και λαχανικά και ο τομέας του κρασιού και 
των αλκοολούχων ποτών κατέχουν το 13% και 11%
αντίστοιχα. 

 Το Ελαιόλαδο 17%. 
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Ο τομέας των τροφίμων στην 
Ελλάδα
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 Οι κύριες χώρες από όπου γίνονται εισαγωγές τροφίμων ανήκουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Οι εισαγωγές κρέατος είναι απαραίτητες λόγω των περιορισμένων 
βοοειδών στην Ελλάδα

 Στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, η Ελλάδα έχει υψηλή 
παραγωγικότητα, ωστόσο υπάρχουν πολλές πολυεθνικές εταιρείες 
(ηγέτες σε αυτόν τον τομέα), οι οποίες εισάγουν μεγάλες ποσότητες, 
όπως η Algida και η Friesland. 

 Τα φυτικά λίπη διατηρούν το χαμηλότερο ποσοστό (4,9%), 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υψηλή παραγωγή 
και κατανάλωση ελαιολάδου. 

 Επιπλέον, οι Έλληνες δεν προτιμούν υποκατάστατα ελαιολάδου, 
λόγω της χαμηλής τιμής του ελαιολάδου και επειδή είναι βασικό 
συστατικό της μεσογειακής διατροφής και των ελληνικών 
διατροφικών συνηθειών.



Χρήση Γης ως αγροτική και αγροκτήματα 
στην Ελλάδα και την Ήπειρο 

 Το 2016, σε σύγκριση με το 2013, στην Ελλάδα 
σημειώθηκε μείωση 3,5%, τόσο του συνολικού 
αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και του 
αριθμού της χρησιμοποιούμενης γεωργικής 
έκτασης

 Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων 
ανέρχεται σε 684.902 το 2016

 Η Περιφέρεια Ηπείρου διατηρεί περίπου το 4,3%
του συνόλου των ελληνικών αγροτικών και 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και το 14,68%
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Βόρειας 
Ελλάδας. 

 Η συνολική εκμεταλλευόμενη γη κατανέμεται 
μεταξύ των 4 περιφερειακών μονάδων
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H Κτηνοτροφία στην Ελλάδα

 Το 2016 σε σύγκριση με το 2013:

 οι κτηνοτροφικές μονάδες μειώθηκαν κατά 7,5%, 

 τα πρόβατα κατά 8,9%, 

 οι κατσίκες κατά 6,2%, 

 οι χοίροι κατά 5,9%, 

 τα πουλερικά κατά 6,6%, 

 Από τα δεδομένα του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων, 
ανά περιοχή, φαίνεται ότι η Κεντρική Μακεδονία 
εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες περιοχές 
ζωικού κεφαλαίου της χώρας, όπου εκτρέφονται όλες οι 
κατηγορίες ζώων.

 Ο μεγαλύτερος αριθμός βοοειδών εκτρέφεται στην 
Κεντρική Μακεδονία (168.859).

 Ο μεγαλύτερος αριθμός προβάτων εκτρέφεται στην 
Κρήτη (1.741.529), καθώς και ο μεγαλύτερος αριθμός 
αιγών (509.514). 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός χοίρων εκτρέφεται στη Δυτική 
Ελλάδα (139.980). 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός πουλερικών εκτρέφεται στην 
Ήπειρο (9.829.539).
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2019 Ήπειρος Ελλάδα %

Πρόβατα 538.038 6.201.764 8,7%

Αίγες 99.485 2.115.255 4,7%

Αγελάδες 3.014 85.628 3,5%

Data: Hellenic Statistical Authority



Απασχόληση στη γεωργία - κτηνοτροφία

 Το 2016 σε σύγκριση με το 2013, σε 
ολόκληρη τη χώρα, υπάρχει μείωση του 
οικογενειακού εργατικού δυναμικού της 
εκμετάλλευσης και των εποχιακών 
εργαζομένων, ενώ υπάρχει αύξηση των 
μόνιμων εργαζομένων (εργαζόμενοι 
πλήρους απασχόλησης) και άλλων 
υπαλλήλων (αμοιβαία βοήθεια και μερικοί 
εργασία χρόνου). 

 Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ιδιοκτητών 
και των μελών της οικογένειάς τους που 
απασχολούνται στην εκμετάλλευση 
παρουσιάζει μείωση 4,1% και ο αριθμός 
των εποχιακών εργαζομένων παρουσιάζει 
μικρή μείωση 0,4%. 

 Ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων 
αυξήθηκε κατά 35,2%

Απασχόληση στη 
γεωργία -

κτηνοτροφία 
Εργαζόμενοι 

Ημέρες 
Εργασίας 

Ελλάδα 2,883,152 131,369,504

Βόρεια Ελλάδα 906,656 45,579,467

Ήπειρος 102,572 6,430,318

Άρτα 47,967 1,946,986

Θεσπρωτία 16,654 1,350,478

Ιωάννινα 17,892 1,540,306

Πρέβεζα 20,061 1,592,549
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Τα χαρακτηριστικά της γαλακτοκομίας στην 
Ελλάδα 

 Οι 5 κύριοι τομείς της ελληνικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας 
είναι: γάλα, γιαούρτι, τυρί, παγωτό, κρέμα και βούτυρο. 

 Μεγάλη δύναμη της ελληνικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας είναι 
τα υψηλής ποιότητας παραδοσιακά τυριά. 

 Από τα 126 τυριά με προστατευμένο τίτλο προέλευσης στην 
Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει 23, αποκτώντας την τρίτη θέση στην 
Ευρώπη. 

 Η παραγωγή γάλακτος αιγοπροβάτων καταλαμβάνει έως και το 
60% της συνολικής παραγωγής γάλακτος και το υπόλοιπο 40% 
είναι αγελαδινό γάλα. 
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Τα χαρακτηριστικά της γαλακτοκομίας στην 
Ελλάδα 

 Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αιγοπροβάτων σε 
σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ 

 Έχει μια μακρά ιστορία της ποιμενικής εκτροφής αιγοπροβάτων

 Τα πρόβατα στην Ελλάδα διατηρούνται κυρίως για την παραγωγή 
γάλακτος, και σε αντίθεση με το αγελαδινό γάλα, η πλειονότητα 
(70%) μετατρέπεται σε προϊόντα τυριού ποιότητας και 
δευτερευόντως σε γιαούρτια και άλλα προϊόντα με βάση το γάλα.

 Σχεδόν το 80% του αιγοπρόβειου γάλακτος προέρχεται από 
μικρές και οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με μέσο μέγεθος 
αγέλης μικρότερο από 100 ζώα, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την οικογενειακή εργασία, με σχεδόν 115.000 
οικογένειες να ασχολούνται με τη γεωργία και πάνω από 300.000 
άτομα να εργάζονται με μερική ή πλήρη απασχόληση στο 
πρωτογενή γαλακτοκομικό τομέα (Parpouna et al, 2015). 
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Τα χαρακτηριστικά της γαλακτοκομίας 
στην Ελλάδα 

 Η βιομηχανία 
επεξεργασίας γάλακτος 
περιλαμβάνει 53
μεγάλες γαλακτοκομικές 
εταιρείες που 
επεξεργάζονται> 5000 
τόνους γάλακτος 
ετησίως και 671 ΜΜΕ ή 
οικογενειακές 
γαλακτοκομικές μονάδες

Ο αριθμός των παραγωγών, οι ποσότητες
και η τιμή του γάλακτος στην Ήπειρο

2020 Παραγωγοί Γάλα (Kg) Τιμή (€) 

Πρόβειο 3.560 55.826.972 0,847

Αίγειο 1.027 7.855.796 0,504

Αγελαδινό 81 17.045.516 0,422
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Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER



Desktop Study : Livestock in Epirus 
Region
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Ποσότητα Πρόβειου Γάλακτος περιόδου 2011-2020 

Τιμή πρόβειου γάλακτος περιόδου 2011-2020 

Data: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER



Ποσότητα Αίγειου γάλακτος Περιόδου 2011-2020 

Τιμή Αίγειου Γάλακτος Περιόδου 2011-2020 

Data: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER



Παραγωγοί πρόβειου γάλακτος και ποσότητες γάλακτος 

Data: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

Παραγωγοί Αίγειου γάλακτος και ποσότητες γάλακτος 



Γάλα 15

Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Πριν από επτά χρόνια, υπήρχαν μόνο 5 μεγάλες εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο, ενώ σήμεραέχουν
αυξηθεί. Εκτός από αυτό, πολλές μικρές τοπικές εταιρείες διεκδικούν μια θέση στο ράφι του σούπερ 
μάρκετ. 

 Η συνολική αξία της αγοράς γάλακτος, στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος σοκολάτας, 
ανέρχεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ το 2003.

 Oι Έλληνες προτιμούν φρέσκο γάλα, το οποίο κατέχει το 47,4% του συνολικού μεριδίου

 Το εξαιρετικά παστεριωμένο γάλα (UHT) παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και κατέχει το 13,6% 
του συνολικού μεριδίου αγοράς. Οι άνθρωποι το προτιμούν γιατί διαρκεί περισσότερο από το 
φρέσκο γάλα και είναι ιδανικό για μακρινές περιοχές και νησιά. 

 Η ελληνική αλυσίδα εφοδιασμού αγελάδων γαλακτοπαραγωγής γνώρισε μεγάλες αλλαγές από τις 
αρχές της δεκαετίας του 2000. 

 Ο τομέας επεξεργασίας γάλακτος στην Ελλάδα είναι ολιγοπωλιακός, με λίγες εταιρείες να ελέγχουν 
το 70% της μεταποίησης νωπού αγελαδινού γάλακτος. Πρόσφατα, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 
αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο στον τομέα. Πολυεθνικές γαλακτοκομικές εταιρείες και μεγάλοι 
συνεταιρισμοί έχουν επίσης διεισδύσει στην αγορά (Friesland Campina), ενώ επίσης οι ελληνικοί 
συνεταιρισμοί γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικοί.



Γιαούρτι 16

Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Η αξίας της παραγωγής του γιαούρτιου το 2004 έφτασε τα 330 εκατομμύρια ευρώ και αυξήθηκε κατά 
10%.

 Η ΦΑΓΕ έχασε μέρος του μεριδίου αγοράς της για τυποποιημένο γιαούρτι κατά τη διάρκεια του 2003 
(50,8%), σε σύγκριση με το 2002 (54,3%). 

 Η ΔΕΛΤΑ κατείχε 27,3% το 2004, 24,2% το 2003 και 24,9% το 2002. 

 Η ΜΕΒΓΑΛ φαίνεται να αυξάνεται, φτάνοντας το 15,8% του μεριδίου αγοράς, σε σύγκριση με το 13,2% 
το 2002. 

 Το ΚΡΙ ΚΡΙ, η ΔΩΔΩΝΗ  και Η ΟΛΥΜΠΟΣ δείχνουν επίσης ανάπτυξη. 

 Το γιαούρτι παραμένει ένα γαλακτοκομικό προϊόν με σημαντικές εξαγωγές. 

 Η ζήτηση για γιαούρτια με φρούτα και για παιδιά αυξάνεται, ενώ οι καταναλωτές δείχνουν επίσης την 
προτίμησή τους στα λειτουργικά γιαούρτια. 

 Το παραδοσιακό γιαούρτι εξακολουθεί να κατέχει μια σημαντική θέση σε αυτόν τον κλάδο. 



Τυρί 17

Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Σύμφωνα με τη Eurostat, η συνολική αγορά τυριού εκτιμάται σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

 Εκτός από αυτό, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι υψηλή (πάνω από 25 κιλά) και υπάρχει σταθερή 
αύξηση του μεριδίου του τυποποιημένου τυριού. 

 Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν τη φιλοδοξία να εισέλθουν σε αυτήν την 
αγορά. Σε αυτόν τον τομέα, οι όμιλοι ΜΕΒΓΑΛ, ΔΩΔΩΝΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΤΥΡΑΣ, ΔΕΛΤΑ, ΚΟΛΙΟΣ και ΦΑΓΕ 
είναι ήδη ενεργοί με σημαντικές εξαγωγές. 

 Πολλές τοπικές και μικρές εταιρείες συμμετέχουν επίσης στον τομέα των τυριών. Η πλειονότητα 
των εταιρειών έχει στρέψει το ενδιαφέρον τους σε τυποποιημένο τυρί συσκευασίας, προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτή. 

 Τα τυριά συσκευασίας σε σούπερ μάρκετ δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού μεριδίου αγοράς

 Τα κύρια είδη τυριών που είναι συσκευασμένα, είναι τα ημίσκληρα και φέτα, τα οποία είναι τα κύρια 
προϊόντα αυτού του τύπου

 Παρά το γεγονός ότι η ελληνική βιομηχανία τυριών παρουσιάζει υψηλή παραγωγικότητα, οι εξαγωγές 
δεν υπερβαίνουν το 9-11% της εγχώριας παραγωγής. Η φέτα είναι τα κύρια εξαγόμενα τυριά, με 
κύριους προορισμούς τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι εισαγωγές τυριών 
καλύπτουν περίπου το 25%. 



ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα 18

Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Η Ελλάδα απολαμβάνει μια τεράστια ποικιλία γεωργικών προϊόντων. 

 Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων στην ΕΕ, όσον αφορά τον κατάλογο των γεωργικών 
προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως προστατευόμενα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), 
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)

 Αυτά τα προϊόντα είναι : 

 Ελαιόλαδο - Ελιές 

 Τυριά 

 Φρούτα- Λαχανικά- Ξηροί καρποί και όσπρια 

 Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

 Φρέσκα ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή και προϊόντα που προέρχονται από αυτά 

 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 

 Φυσικές ρητίνες 

 Αιθέρια έλαια 

 Αλλα προϊόντα 



ΠΟΠ Ελληνικά Τυριά 
Κωδικό φακέλου Όνομα Ημερομηνία 

PDO-GR-0427 Φέτα / Feta 15/10/2002

PDO-GR-0429 Πηχτόγαλο Χανίων / Pichtogalo Chanion 21/06/1996

PDO-GR-0430 Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού / Formaella Arachovas Parnassou 21/06/1996

PDO-GR-0432 Σαν Μιχάλη / San Michali 21/06/1996

PDO-GR-0433 Μετσοβόνε / Metsovone 21/06/1996

PDO-GR-0434 Γραβιέρα Νάξου / Graviera Naxou 21/06/1996

PDO-GR-0435 Καλαθάκι Λήμνου / Kalathaki Limnou 21/06/1996

PDO-GR-0436 Σφέλα / Sfela 21/06/1996

PDO-GR-0438 Ανεβατό / Anevato 21/06/1996

PDO-GR-0440 Κασέρι / Kasseri 21/06/1996

PDO-GR-0441 Μανούρι / Manouri 21/06/1996

PDO-GR-0443 Γαλοτύρι / Galotyri 21/06/1996

PDO-GR-0444 Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera 21/06/1996

PDO-GR-0445 Λαδοτύρι Μυτιλήνης / Ladotyri Mytilinis 21/06/1996

PDO-GR-0447 Μπάτζος / Batzos 21/06/1996

PDO-GR-0448 Ξυνομυζήθρα Κρήτης / Xynomyzithra Kritis 21/06/1996

PDO-GR-0449 Γραβιέρα Αγράφων / Graviera Agrafon 21/06/1996

PDO-GR-0450 Κοπανιστή / Kopanisti 21/06/1996

PDO-GR-0451 Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis 21/06/1996

PDO-GR-0452 Κατίκι Δομοκού / Katiki Domokou 21/06/1996

PGI-GR-02387 Κρασοτύρι Κω / Krasotiri Ko / Τυρί της Πόσιας / Tiri tis Possias 23/12/2019

PDO-GR-2323 Αρσενικό Νάξου / Arseniko Naxou 20/01/2020
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ΠΟΠ Τυριά στην Ήπειρο το 2020  

Τυριά 
Παραγωγή

Kg 
Πρόβειο 
Γάλα Kg

Αίγειο γάλα 
Kg 

Παραγωγοί

Φέτα 18.950.296 69.149.398 4.963.194 17

Κεφαλογραβιέρα 1.319.346,5 7.554.313 80.717,5 16

Γαλοτύρι 322.737 390.772 13.012 5

Σύνολο 20.592.380 77.094.483 5.056.924 27

% Συνολική 
κατανάλωση 
γάλακτος 

67% 33%

Data: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER



Μελέτη του γαλακτοκομικού τομέα 
στην Ελλάδα / Ορθές πρακτικές 
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Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Η εκτροφή αιγοπροβάτων παίζει σημαντικό οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό ρόλο στην Ελλάδα. 

 Η αναπαραγωγή μικρών μηρυκαστικών είναι επωφελής 
για το έδαφος της Ελλάδας κυρίως λόγω του μεγάλου 
τμήματος των ορεινών περιοχών και ενός μεγάλου 
αριθμού νησιών, ενώ ένα υψηλό ποσοστό της γεωργικής 
περιοχής χαρακτηρίζεται ως λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές (LFA). 

 Επιπλέον, οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας, το 
πλούσιο έδαφος και η βιοποικιλότητα της χλωρίδας θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν την εισαγωγή της βιολογικής 
γεωργίας σε πολλές περιοχές. 



Μελέτη του γαλακτοκομικού τομέα 
στην Ελλάδα / Ορθές πρακτικές 
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Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή των βιολογικών 
εκμεταλλεύσεων Tzouramani et al. (2011), όπως: 

 ανεπαρκή τεχνική υποστήριξη σχετικά με τις βιολογικές μεθόδους, 

 διαχείριση ζωοτροφών, 

 έλεγχο ασθενειών, 

 στρατηγικές αναπαραγωγής, 

 κακώς οργανωμένες αγορές, 

 περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων σφαγείων, 

 χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αγροτών και έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, 

 μικρό μέγεθος αγροκτημάτων, 

 χαμηλή τιμή για βιολογικά προϊόντα, 

 σε πολλές περιπτώσεις, οι αγρότες παρέχουν το βιολογικά παραγόμενο γάλα και το κρέας τους 
ως συμβατικά, χωρίς να λαμβάνουν καθόλου πριμοδότηση



Προβλήματα, προκλήσεις, και πλεονεκτήματα του 
ελληνικού γαλακτοκομικού τομέα
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Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Μειωμένη ανταγωνιστικότητα, έντονα διαρθρωτικά προβλήματα και πολύ 
χαμηλό εισόδημα. 

 Η οικονομική κρίση έχει εντείνει τα προβλήματα, καθώς αυξάνεται το κόστος 
των ζωοτροφών, του ντίζελ και των μηχανημάτων. 

 Για επιβίωση, οι αγρότες αλλάζουν τις γεωργικές τους πρακτικές 
προκειμένου να μειώσουν το κόστος παραγωγής κυρίως με την εισαγωγή 
φτηνών ζωοτροφών. 

 Το υψηλό κόστος παραγωγής στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία 
επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, 
καθιστώντας τα λιγότερο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές σε σύγκριση με 
παρόμοια προϊόντα από άλλες χώρες. 

 Γερασμένος αγροτικός πληθυσμός 



Διαμόρφωση της τιμής του γάλακτος 24

Source: Hellenic Agricultural Organization ELGO DEMETER

 Η τιμή του γάλακτος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη συνολική απόδοση της 
αγοράς.

 Οι τιμές του γάλακτος αλλάζουν κάθε μήνα λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μεταφοράς, την ποσότητα 
και την ποιότητα του γάλακτος. 

 Υπάρχει μια τάση τόσο από τους κτηνοτρόφους όσο και από τη βιομηχανία να αυξάνουν την ποιότητα 
των προϊόντων τους

 Οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες έχουν επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη ώστε να 
βελτιώσουν τις εξαγωγές και να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη. 

 Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι ότι οι γαλακτοκομικές βιομηχανίες συνάπτουν συμφωνίες με τους 
γαλακτοπαραγωγούς στις οποίες η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος μεταφοράς και την 
ποιότητα του γάλακτος. 

 Πολλές γαλακτοκομικές εταιρείες εισάγουν γάλα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι εισαγωγές 
γάλακτος μειώνουν σημαντικά τη διαπραγματευτική ισχύ των αγροτών έναντι της τιμής του 
γάλακτος. 

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καθορίσει την τιμή του νωπού γάλακτος και τις 
τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι η διαπραγματευτική δύναμη των σούπερ μάρκετ που 
συνήθως προσπαθούν να συμπιέσουν την τιμή των τελικών προϊόντων και παράγουν τα προϊόντα τους 
με ιδιωτική ετικέτα, μειώνοντας έτσι το οριακό κέρδος των γαλακτοκομικών εταιρείών και κατά 
συνέπεια τη τιμή του νωπού γάλακτος. 



Το μάρκετινγκ και η διανομή γαλακτοκομικών 
προϊόντων 
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 Όσον αφορά τη διανομή, το μέγεθος της γαλακτοκομικής εταιρείας καθορίζει τους 
διαύλους διανομής. 

 Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν το δικό τους δίκτυο διανομής, ενώ οι μικρότεροι 
παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το δίκτυο διανομής των εμπόρων και των 
χονδρεμπόρων ή να πωλούν τα προϊόντα τους στα καταστήματά τους ή στις τοπικές 
αγορές. 

 Οι εισαγωγές γάλακτος και η νοθεία δημιούργησε ένα σημαντικό πρόβλημα για τα 
ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν 
μεγάλες ποσότητες εισαγόμενου μη ελεγχόμενου γάλακτος για την παραγωγή τυριών 
ΠΟΠ, όπως φέτας. 

 Οι παράνομες πρακτικές και οι απάτες μπορούν να στρεβλώσουν την καλή εικόνα των 
ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στις τοπικές αγορές και στο εξωτερικό, ενώ 
μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση των τιμών. 



Η Ήπειρος 

 Η περιοχή της Ηπείρου, βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία της 
Ελλάδας και είναι μια από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές 
της χώρας με τους περισσότερους κατοίκους να βρίσκονται στις 
μεγάλες πόλεις της, όπως τα Ιωάννινα και η Άρτα. 

 Περιβάλλεται από την οροσειρά της Πίνδου που χωρίζει τη 
δυτική και ανατολική Ελλάδα και είναι μια περιοχή φυσικής 
ομορφιάς και μοναδικότητας.

 Η περιοχή της Ηπείρου έχει πολλές ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές και ανήκει σε λιγότερο ευνοϊκές περιοχές (LFA) στην 
Ελλάδα, όπως ορίζεται στην οδηγία 75/268 / ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις 
950/97, 1257/1999, 1698/2005, και 1305/2013. 

26



Η Ήπειρος 
 Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται από την 

κτηνοτροφία και είναι περιοχή με σημαντική συμβολή 
στην παραγωγή και εξαγωγή κρέατος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας. 

 Η περιοχή της Ηπείρου είναι από καιρό γνωστή για την 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως φέτα, 
γιαούρτι, πρόβειο και κατσικίσιο γάλα, βούτυρο και 
τοπικά τυριά όπως το μετσόβονε, γαλοτύρι και μανούρι. 

 Στην περιοχή βρίσκονται 3 εκ  των μεγαλύτερων 
παραγωγών και εξαγωγέων γαλακτοκομικών προϊόντων 
στην Ελλάδα - Δωδώνη, Ήπειρος και Μινέρβα. 
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 Ο πληθυσμός των προβάτων αποτελείται κυρίως από φυλών ορεινών 
όπως είναι της χίου, τη Λέσβου, το Καραγκούνικο ή τη Φριζάρτα, ενώ 
υπάρχουν λίγα κοπάδια με καθαρόαιμα ζώα των γηγενών φυλών 
προβάτων που συμμετέχουν σε προγράμματα διατήρησης σπάνιων φυλών.

 Πολλοί από τους αγρότες της περιοχής που εξέφρασαν την προτίμησή 
τους για τις φυλές Κατσικά και Καλαρίτικο καθώς πιστεύουν ότι οι φυλές 
έχουν καλή προσαρμογή στο έδαφος και το κλίμα της Ηπείρου και έχουν 
χαρακτηριστικά καλής ποιότητας. 

 Ο πληθυσμός των αιγών αποτελείται κυρίως από γηγενείς ποικιλίες 
αιγών, ενώ υπάρχουν επίσης λίγα κοπάδια με τη φυλή Σκοπέλου, Άλπεις ή 
Δαμασκό. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατσίκες εκτρέφονται μαζί με το 
κοπάδι των προβάτων.

 Το σύστημα παραγωγής βασίζεται στη βοσκή, είτε εντός της γης γύρω από 
το αγρόκτημα, είτε σε βοσκοτόπια είτε σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, 
καθώς και σε κοινοτικά βοσκοτόπια.

Τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας γάλακτος 
στην Ήπειρο



Τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας γάλακτος 
στην Ήπειρο

 Η περιοχή της Ηπείρου 
λαμβάνεται υπόψη ως 
λιγότερο ευνοημένη 
περιοχή (LFA) όπου η 
παραγωγή μικρών 
μηρυκαστικών 
αποτελείται από έναν από 
τους σημαντικότερους 
τομείς της οικονομίας και 
υποστηρίζεται ιδιαίτερα 
από φυσικούς πόρους. 

 Οι μελέτες που αφορούν 
την Ήπειρο ανέδειξαν την 
δυναμική αλλά και τα 
προβλήματα της περιοχής. 

Προβλήματα

 Η ηλικία των αγροτών και επίσης το 
μειωμένο ποσοστό νέων 
κτηνοτρόφων και αγροτών

 Η έλλειψη στρατηγικών 
εκμετάλλευσης, πιστοποίησης και 
επισήμανσης

 Η έλλειψη ορθολογικής οργάνωσης 
των κοινοτικών βοσκοτόπων
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 Τα περισσότερα αγροκτήματα διαθέτουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία της 
εκμετάλλευσης (νερό και ηλεκτρικό ρεύμα), το μεγαλύτερο μέρος είχαν άδεια 
λειτουργίας, και εργαζόμενους συγγενείς. 

 Τα δείγματα γάλακτος που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν έδειξαν την καλή ποιότητα 
και ασφάλεια του γάλακτος. 

 Η αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον 
τομέα παρά τις τιμές του γάλακτος και τα ζητήματα ρευστότητας θεωρείται 
σημαντική δύναμη για τη γεωργία στην περιοχή. 

 Σημαντική αδυναμία είναι το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών 

 Οι απειλές για τον κλάδο στην περιοχή είναι οι δυσμενείς συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, οι χαμηλή τιμή του γάλακτος, το υψηλό κόστος 
παραγωγής και η εισαγωγές γάλακτος (Pappa et al. 2020)

Τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας γάλακτος 
στην Ήπειρο



Ανάλυση δεδομένων από 
ερωτηματολόγια σε 23 κτηνοτρόφους 

 82.6% ασχολούνται με την κτηνοτροφία από 11 έως 20 χρόνια

 87% ασχολούνται με το επάγγελμα λόγω των γονέων τους 

 Είναι το μοναδικό εισόδημα για το 91.3% των κτηνοτρόφων 

 87% έχουν 1 – 2 άτομα που εργάζονται μαζί τους

 91.3% προωθούν τα προϊόντα τους με την βοήθεια εμπόρων

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα έχουν μειωμένη 
παραγωγή τον επόμενο χρόνο 

 Το 86,4% των κτηνοτρόφων αγοράζουν τις ζωοτροφές 

 Το 95.5% διαθέτουν στο κοπάδι τους ντόπιες φυλές 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η οικονομική 
δυστοκία
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Σύνδεση με το CheeseCulT

➢ Το 95,7% πιστεύει ότι η δημιουργία μιας Διασυνοριακής 
Διαδρομής για Τυριά θα ωφελήσει τη δουλειά τους 

➢ Το 82,6% θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει στη 
Διασυνοριακή Διαδρομή CheeseCulT

➢ Το 82,6% θα ενδιαφερόταν να υποστηρίξει το CheeseCulT
παρέχοντας προϊόντα σε συμμετέχουσες τουριστικές 
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια) 
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Στρατηγικές για βελτίωση 
της βιωσιμότητας 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με τη βελτίωση 
των γεωργικών υποδομών

 Αναδιοργάνωση και ενίσχυση των οργανώσεων αγροτών

 Ενθάρρυνση της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών για 
αειφόρο ανάπτυξη

 Υποστήριξη αγροτών που συμμετέχουν σε προγράμματα 
ποιότητας τροφίμων, πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα.

 Εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης 

 Ανάπτυξη παράλληλων εκτός αγροτικών δραστηριοτήτων για 
τους αγρότες, όπως αγροτουριστικές δραστηριότητες για τη 
δημιουργία πρόσθετων πηγών εισοδήματος.
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Ευχαριστώ πολύ !!!
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