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̶ Προετοιµασία τοµέα «Αγροδιατροφή» για εφαρµογή της διαδικασίας της 
επιχειρηµατικής ανακάλυψης 
̶ Προετοιµασία Σχεδίου Δράσης (Action Plan) που θα ενσωµατώνει τους 
στόχους, τους δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν, το χρονοδιάγραµµα 
παρεµβάσεων καθώς και τις δράσεις του Τοµέα (Προκηρύξεις). Θα περιέχει 
τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από τις εργασίες της πλατφόρµας 
της εγκεκριµένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
̶  Εξέταση και εφόσον θεωρηθεί σκόπιµο, επικαιροποίηση και τεκµηρίωση 
του Κειµένου Βάσης και των προτεραιοτήτων του τοµέα 
̶  Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) µε 
στόχο την πιθανή αναθεώρηση του, µέσω διορθωτικών παρεµβάσεων 
̶  Συναντήσεις της πλατφόρµας «Αγροδιατροφή» σε πλήρη σύνθεση και για 
την διαβούλευση των προτεινόµενων ενεργειών. 
̶  Επίβλεψη κάθε 2 έτη, της Αναφοράς Προόδου των δράσεων που έχουν 
προκηρυχθεί καθώς και εξέταση άλλων θεµάτων που αφορούν στην εξέλιξη 
του τοµέα 
̶   Άλλα αντικείµενα κατά την κρίση της ΓΓΕΤ

Έργο της Οµάδας Εργασίας ‘Αγροδιατροφής΄



Μέλη οµάδας ‘Φυτικής Παραγωγής’ της πλατφόρµας ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ της 
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Φυτική παραγωγή - Υφιστάµενη 
κατάσταση

• Σύνολο γεωργικής γης: 40.000.000 στρ.

Είδος καλλιεργειών (%) έκταση/κατανοµή

Αροτριαίες καλλιέργειες 54,5
Μόνιµες καλλιέργειες (κυρίως δενδρώδεις) 32,0
Κηπευτικές καλλιέργειες   3,0
Αγραναπαύσεις 10,5



Αξία παραγωγής

• Η συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα ανέρχεται 
σε 9,7 δις  

• Από αυτό το σύνολο, το 69% προέρχεται από την φυτική παραγωγή 
• Το µεγαλύτερο µερίδιο στην συνολική αξία της γεωργικής 

παραγωγής κατά τα έτη 2009-2013 αντιστοιχεί στα κηπευτικά µε 
18% 

• Ακολουθούν τα οπορωφόρα (φρούτα) µε 16,6%



Σηµασία φυτικής παραγωγής για την 
οικονοµία της χώρας

• Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ήπιους χειµώνες και µεγάλη 
ηλιοφάνεια, ενώ διαθέτει γόνιµα εδάφη και σηµαντικούς υδάτινους 
πόρους, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα, µε συνέπεια να θεωρείται 
προνοµιακός τόπος από άποψη κλίµατος για φυτική παραγωγή 

• Το ήπιο κλίµα επιτρέπει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια 
διαµερίσµατά της, την παραγωγή πρώιµων οπωροκηπευτικών, δηλ. 
προϊόντων που παράγονται νωρίτερα από την συνηθισµένη εποχή 
παραγωγής τους σε άλλα µέρη/χώρες 

• Τα πρώιµα νωπά γεωργικά προϊόντα διατίθενται ευκολότερα και σε 
πολύ ευνοϊκότερες τιµές στις αγορές (εξωτερικού) 

• Τέτοια παραδείγµατα είναι το πρώιµο καρπούζι, οι πρώιµες 
φράουλες, τα πρώιµα σταφύλια και ροδάκινα κλπ. 



Κυριότεροι κλάδοι της φυτικής παραγωγής  

• Δενδροκοµία 
• Αµπελουργία 
• Φυτά µεγάλης καλλιέργειας 
• Κηπευτικά 
• Ανθοκοµία



ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

• Πρωταθλητής στις εξαγωγές 
• Θετικό ισοζύγιο εξαγωγών – εισαγωγών µε διαφορά  
• Δεύτερος µετά τα κηπευτικά σε αξία παραγόµενων προϊόντων 
• Η Ελλάδα είναι ο 4ος µεγαλύτερος παραγωγός φρούτων στην ΕΕ 
• Σηµαντικότερες καλλιέργειες είναι το ροδάκινο, το ακτινίδιο,                    

η φράουλα, τα εσπεριδοειδή, το κεράσι, το µήλο, και ο 
ελαιόκαρπος



Εισαγωγές – εξαγωγές οπωροκηπευτικών

Δεδοµένα για 2009-2013 (εκατοµµύρια ευρώ)
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ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ)

• Η παραγωγή κηπευτικών είναι η 2η πιο εντατική µορφή 
παραγωγής φυτικών προϊόντων µετά την ανθοκοµία  

• Αν και σε επίπεδο έκτασης καταλαµβάνει µόνο το 3% της 
συνολικής γεωργικής έκτασης, σε επίπεδο αξίας αγροτικών 
προϊόντων αποδίδει σχεδόν το ένα πέµπτο (18% το 2014) 

• Με κριτήριο την καλλιεργούµενη έκταση και τον όγκο 
παραγωγής εµπορεύσιµου προϊόντος, η πατάτα είναι το πρώτο 
είδος κηπευτικού στην Ελλάδα 

• Με βάση την συνολική αξία του προϊόντος, η τοµάτα 
αναδεικνύεται ως το πλέον σηµαντικό κηπευτικό



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Κυριότεροι τοµείς-άξονες του αµπελοοινικού κλάδου: 
• οινοποιήσιµες ποικιλίες και παραγωγή οίνων  
• επιτραπέζιες ποικιλίες 
• ποικιλίες σταφιδοποίησης 
• παραγωγή αποσταγµάτων σταφυλής και οίνου 
• παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των 

παραπροϊόντων και υποπροϊόντων οινοποιείου και αµπελώνα 

Οινοποιήσιµα σταφύλια: 690.000 στρ. (πτωτική πορεία) 
Επιτραπέζιες ποικιλίες: 163.650 στρ. (ανοδική τάση) 



ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΜΚ)

• Πρώτα σε καλλιεργούµενη έκταση 
• Το 65% περίπου της Ελληνικής Γεωργικής γης αφορά ΦΜΚ 
• Εκτατικές καλλιέργειες που αποδίδουν χαµηλό µέσο 

στρεµµατικό εισόδηµα αλλά έχουν χαµηλό κόστος παραγωγής 
γιατί βασίζονται στην µηχανοποίηση 

• Στα ΦΜΚ περιλαµβάνονται τα σιτηρά, τα βιοµηχανικά φυτά, 
τα ψυχανθή, τα κτηνοτροφικά φυτά, φυτά βιοµάζας και τα 
αρωµατικά 



ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

• Η παραγωγική ανθοκοµία, είναι ο πλέον εντατικός κλάδος της 
Φυτικής Παραγωγής, δεδοµένου ότι αφορά κυρίως σε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες 

• Η συνολική καλλιεργούµενη έκταση που καταλαµβάνουν οι 
παραγωγικές ανθοκοµικές καλλιέργειες είναι πολύ µικρή 

• Από το σύνολο των εκτάσεων µε θερµοκήπια (περίπου 60.000 
στρέµµατα το 2014 σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΑΑΤ), µόνο το 8% 
περίπου αντιστοιχεί σε ανθοκοµικές καλλιέργειες



Θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες



Εξέλιξη των θερµοκηπιακών καλλιεργειών µε κηπευτικά & 
ανθοκοµικά φυτά στην Ελλάδα 

Ηµερολογιακά έτη

εκ
τά

ρι
α



Έκταση (ΕΚ) σε στρέµµατα (στρ.) και παραγωγή (ΠΑ) σε τόνους (ton) κηπευτικών 
υπό κάλυψη το 2012

Είδος 
κηπευτικού

Ψηλά θερµοκήπια
Θερµαινόµενα θερµοκήπια Μη θερµαινόµενα θερµοκήπια Σύνολο 

(ψηλά θερµοκήπια)
Υαλόφρακτα 
θερµοκήπια

Καλυµµένα µε 
πλαστικό

Υαλόφρακτα 
θερµοκήπια

Καλυµµένα µε 
πλαστικό

ΕΚ 
(στρ.)

ΠΑ 
(ton)

ΕΚ 
(στρ.)

ΠΑ 
(ton)

ΕΚ 
(στρ.)

ΠΑ 
(ton)

ΕΚ 
(στρ.)

ΠΑ 
(ton)

ΕΚ 
(στρ.)

ΠΑ 
(ton)

Τοµάτα 622 11.203 4.252 41.165 239 2.510 13.930 164.161 19.043 219.039
Αγγούρι 115 1.405 1.883 28.578 254 5.280 8.955 93.178 11.206 128.441
Κολοκύθι 9 41 150 729 30 240 574 2.137 763 3.147
Μελιτζάνα 7 56 160 968 30 220 1.558 16.884 1.756 18.128
Πιπεριά 119 1.570 789 4.935 83 716 6.269 71.132 7.259 78.353
Φασόλι 20 50 622 1.978 75 260 1.044 2.167 1.761 4.455
Μαρούλι 18 63 224 634 30 120 1.158 2.489 1.430 3.306
Πεπόνι 1 0 21 85 10 20 20 100 52 205
Καρπούζι 2 0 16 96 60 420 145 620 223 1.136
Φράουλα 0 0 00 0 0 0 11.630 43.927 11.630 43.927
Διάφορα 20 0 169 1.135 10 15 421 772 621 1.922

ΣΥΝΟΛΟ 933 14.388 8.286 80.303 821 9.801 45.704 397.568 55.743 502.058



Σχέδιο Εφαρµογής της Δράσης στη Φυτική 
Παραγωγή



Ι. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΑΔΟ



ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Γενετικό υλικό/Breeding  
• διατήρηση και αξιολόγηση του εγχώριου γενετικού υλικού οπωροφόρων και 

µικρών καρπών 
• δηµιουργία νέων ποικιλιών µε βάση το υπάρχον γενετικό υλικό ή και ακόµη αγορά 

συλλογών-γενετικού υλικού για την ανάπτυξη ελληνικών ποικιλιών  
• εγκατάσταση πειραµατικών αγρών µε σκοπό την αξιολόγηση της 

προσαρµοστικότητας των ποικιλιών στην εκάστοτε περιοχή 

Εφαρµογή πρωτοκόλλων µείωσης του κόστους των συντελεστών 
παραγωγής                                και βελτίωσης της ποιότητας των 
φρούτων 
• προσυλλεκτικά πρωτόκολλα 
• εφαρµογή νέων δεικτών ωρίµανσης καρπών 
• βελτιστοποίηση καλλιεργητικών τεχνικών (συστήµατα διαµόρφωσης, κλπ) 
• µετασυλλεκτικά πρωτόκολλα 
• εφαρµογή νέων τεχνολογιών συντήρησης φρούτων 

Ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων αιχµής  
• ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηριακών υποδοµών και αναλυτικών τεχνικών για την 

υποστήριξη της έρευνας των άνω δράσεων



ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
• Προώθηση καινοτόµων τεχνολογιών για βελτίωση πρωίµισης στις υπαίθριες 
κηπευτικές καλλιέργειες  

• Καινοτόµες τεχνολογίες για έλεγχο εδαφογενών ασθενειών στα κηπευτικά 
υπαίθρου & θερµοκηπίου 

• Αξιοποίηση παραδοσιακών ποικιλιών για παραγωγή νέων προϊόντων 
κηπευτικών 

• Σύγχρονες τεχνολογίες αύξησης της παραγωγής και βελτίωσης της 
ποιότητας στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών (γενετικό υλικό, 
εµβολιασµοί, ρύθµιση µικροκλίµατος, κ.λπ.) 

• Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών για υδροπονικές καλλιέργειες 
κηπευτικών σε µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες 

• Βιολογικές καλλιέργειες κηπευτικών µε έµφαση στις βιολογικές 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες  

• Σύγχρονες τεχνολογίες συσκευασίας, µεταποίησης, µετασυλλεκτικής 
συντήρησης κηπευτικών - Διατήρηση της ποιότητας των έτοιµων σαλατών



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
• Διερεύνηση οινικού δυναµικού γηγενών ποικιλιών για την 

εξεύρεση των µεταβολιτών και οργανοληπτικών χαρακτήρων 
που διαµορφώνουν την «τυπολογία» των οίνων τους 
('ποικιλιακός' χαρακτήρας) 
– Διερεύνηση δυναµικού µε ενόργανη ανάλυση 
– Προσδιορισµός οργανοληπτικού χαρακτήρα οίνων µε την χρήση 
οργανοληπτικής ανάλυσης 

• Ανάδειξη ποιοτικού δυναµικού γηγενών ποικιλιών αµπέλου  
– µε τη βελτιστοποίηση των αµπελουργικών παραµέτρων 

(υποκείµενα, συστήµατα διαµόρφωσης, άρδευση, λίπανση κ.λ.π.) 
– µε τη βελτιστοποίηση των οινοποιητικών παραµέτρων (τεχνικές 
οινοποίησης, ζυµοµήκυτες, παλαίωση κ.λ.π.) 

• Πολλαπλασιαστικό υλικό 
– Επιλογή και πειραµατική αξιολόγηση κλώνων γηγενών ποικιλιών



ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

• Δυνατότητες ανάπτυξης της καλλιέργειας βιολογικού καπνού µε 
έµφαση στον ανατολικού τύπου καπνό, στα χαρακτηριστικά 
µεταποίησης και την ποιότητα 

• Δυνατότητες ανάπτυξης της καλλιέργειας βιολογικής βιοµηχανικής 
τοµάτας, αξιολόγηση ποικιλιών για τη βιολογική παραγωγή και την 
ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων 

• Διερεύνηση παραγωγής καινοτόµων κτηνοτροφικών καλλιεργειών 
και αξιολόγησή τους ως ζωοτροφές 

• Δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόµων φαρµακευτικών/ αρωµατικών 
φυτών και διερεύνησης της χρήσης τους για τη βιοµηχανία τροφίµων, 
καλλυντικών κ.α. µε καινοτόµες τεχνικές



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

• Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκοµίας µε σύγχρονες 
µεθόδους (π.χ. ιστοκαλλιέργεια) 

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών τεχνητού φωτισµού 
στην παραγωγή θερµοκηπιακών ανθοκοµικών φυτών 

• Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και συστηµάτων ολοκληρωµένης 
διαχείρισης της παραγωγής στις ανθοκοµικές καλλιέργειες 

• Παραγωγική αξιοποίηση αυτοφυών φυτών για χρήση στην 
αρχιτεκτονική τοπίου και την επιχειρηµατική ανθοκοµία



ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

• Φυτοπροστασία 
• Θερµοκήπια 
• Πολλαπλασιαστικό υλικό-φυτογενετικοί 
πόροι  
• Εφαρµογές νέων τεχνολογιών στη φυτική 
παραγωγή



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Ανάπτυξη νέων µεθόδων διάγνωσης φυτοασθενειών µε 
σύγχρονες µοριακές τεχνικές  

• Ανάπτυξη καινοτόµων  µεθόδων µη-χηµικής φυτοπροστασίας 
στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας για καλλιέργειες 
µεγάλης εθνικής σηµασίας 

• Αναζήτηση και αξιοποίηση νέων πηγών βιοδραστικότητας µε 
αξιοποίηση της βιοποικιλότητας στον ελληνικό χώρο για 
καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών καλλιεργειών µεγάλης 
εθνικής σηµασίας  

• Σύγχρονες βιοαναλυτικές µέθοδοι υψηλής ρυθµαπόδοσης για τη 
µελέτη της ανθεκτικότητας σε εχθρούς καλλιεργειών και 
φυτοπαθογόνα



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

• Διατήρηση και οργάνωση τραπεζών σπόρων και γενετικού υλικού 
• Χαρακτηρισµός γενετικού υλικού µεγάλης σηµασίας για τη φυτική παραγωγή, 
δηµιουργία και αξιοποίηση βάσεων δεδοµένων 

• Δηµιουργία νέων βελτιωµένων ποικιλιών φυτικών ειδών που εµπλέκονται στη 
διατροφική αλυσίδα (τρόφιµα, ζωοτροφές) µε αντοχή (α)βιοτικών 
καταπονήσεων στα πλαίσια του µοντέλου της βιώσιµης γεωργίας 

• Αξιολόγηση, περιγραφή και χαρακτηρισµός γενετικού υλικού σε διάφορα αγρο-
κλιµατικά περιβάλλοντα για την αξιοποίηση και προώθηση στην αγορά σπόρων 
υψηλής αγροκοµικής (απόδοση, σταθερότητα) και διατροφικής αξίας 
(ποιότητα) 

• Εντοπισµός, συλλογή, διατήρηση και αναπαραγωγή αυτοφυών φυτών που 
µπορούν να αξιοποιηθούν καλλιεργητικά - Ανάπτυξη καλλιεργητικών µεθόδων 
και πρακτικών για τα νέα καλλιεργούµενα είδη



ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

• Καινοτόµες τεχνολογίες ρύθµισης του εσωτερικού µικροκλίµατος  
• Ανάπτυξη σύγχρονων υλικών κάλυψης δικτυοκηπίων 
• Καινοτόµες εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής & 
επικοινωνιών για βελτιστοποίηση θερµοκηπιακής παραγωγής 

• Τεχνολογίες πρόβλεψης και γρήγορης διάγνωσης καταπόνησης 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών  

• Μελέτη και εφαρµογή τεχνολογιών για την ανάπτυξη ενός 
αειφορικού ενεργειακά και υδατικά αυτόνοµου Μεσογειακού 
θερµοκηπίου 

• Ανάπτυξη συστηµάτων δροσισµού για µεσογειακά θερµοκήπια



Εφαρµογές νέων τεχνολογιών 
(ICT) στη φυτική παραγωγή

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
τηλεπισκόπησης και διασύνδεσή τους µε συστήµατα 
FMIS (Farm Management Information Systems) 

• Ανάπτυξη και ενσωµάτωση µεθοδολογίας για τον 
υπολογισµό του αποτυπώµατος άνθρακα και νερού στα 
συστήµατα FMIS (Farm Management Information 
Systems) 

• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων 
πληροφορικής για τη αποθήκευση και µεταφορά 
αγροτικών προϊόντων 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών ‘Internet of 
Things’ στην Ελληνική Γεωργία 

• Δηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων για την 
εκτίµηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


