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Εισαγωγικές Διατυπώσεις  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διακρίνεται για την έντονη διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι 

επιμέρους περιφερειακές της ενότητες, γεγονός που οφείλεται στις έντονες γεωμορφολογικές 

αλλαγές που απαντώνται εντός της. Προκειμένου να μπορεί να αναλυθεί η παραγωγή ολόκληρης 

της Περιφέρειας, είναι αναγκαία η εκ των προτέρων στατιστική ανάλυση και επεξεργασία, τόσο του 

συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Περιφέρειας, όσο και ανά περιφερειακή ενότητα. 

Έπειτα, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων θα πρέπει να ακολουθηθεί η 

προαναφερθείσα μέθοδος και για τον υπολογισμό του όγκου παραγωγής της Περιφέρειας. Δεν 

είναι σπάνιο το φαινόμενο, καλλιέργειες οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλες στρεμματικές εκτάσεις, 

να εκλαμβάνονται ως κυρίαρχες, αν και η στρεμματική τους απόδοση είναι εξαιρετικά μικρή. Έτσι, 

εξάγονται εσφαλμένα αποτελέσματα και χαράσσονται στρατηγικές με επισφαλή δεδομένα. 

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό και έχει δοθεί ιδιαίτερη μνεία κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων να 

καταδειχθεί η σημαντικότητα του τοπικού προϊόντος, η υπεροχή και προστιθέμενη αξία των 

ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και ο διαχωρισμός των προϊόντων που απευθύνονται για εσωτερική 

κατανάλωση από τα προϊόντα τα οποία διακρίνονται για τις εξαγωγικές τους προοπτικές.  

Συνεπώς, στην παρούσα ανάλυση, περιλαμβάνονται τόσο οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν τα 

περισσότερα στρέμματα ανά περιφερειακή ενότητα, όσο και οι καλλιέργειες που έχουν μεγάλο 

όγκο παραγωγής και σε αυτήν την περίπτωση, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

Για τα πλέον δυναμικά προϊόντα από την πλευρά των καλλιεργούμενων εκτάσεων και όγκου 

παραγωγής, γίνεται ανάλυση της δυναμικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το σύνολο των 

Περιφερειών της χώρας. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν επίσημα δεδομένα για το σύνολο των 

εξαγωγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ θα αναδειχθούν οι εξαγωγικές τάσεις. Ειδικότερα, 

μέσω της ανάλυσης της διψήφιας δασμολογικής κλάσης, είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για της τάσεις εξαγωγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρά την έλλειψη 

επίσημων δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας για τετραψήφια κατηγοριοποίηση των εξαγωγών. 
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1. Καλλιεργούμενες Εκτάσεις  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2016 είχε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), 371.671,57 εκτάρια εκτάσεων προς αξιοποίηση. Το 29% αυτών των 

εκτάσεων είναι βοσκότοποι, αποδεικνύοντας τη μεγάλη δυναμική της κτηνοτροφίας στην 

Περιφέρεια. Ένα σημαντικό ποσοστό από τις εκτάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

καταλαμβάνουν οι ελαιώνες, αφού αποτελούν το 14,9% των εκτάσεών της και οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις σκληρού σίτου και λοιπών σιτηρών, οι οποίες από κοινού αποτελούν πάνω από το 20% 

των εκτάσεων της Περιφέρειας. 

 

Όπως είναι γνωστό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διακρίνεται για τις αντιθέσεις εντός των 

περιφερειακών ενοτήτων της. Το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό της ανάγλυφο την καθιστά μοναδική, 

όμως δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και στοιχείων, αν δεν αναλυθούν 

ξεχωριστά οι περιφερειακές της ενότητες. Ως παραδοχή, για την επεξεργασία των δεδομένων, έχει 

οριστεί ο αποκλεισμός των βοσκοτόπων και των εκτάσεων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα της παρούσης μελέτης προήλθαν: 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις: από την εφαρμογή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)- http://aggregate.opekepe.gr/ 

Τυπικές αποδόσεις για καλλιεργούμενες εκτάσεις: ΕΛΓΑ 

Ποσότητες γάλακτος: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Κυψέλες μελισσών: από την εφαρμογή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)- http://aggregate.opekepe.gr/ 

Αποδόσεις κυψελών μελισσών: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του μέτρου 121 Εκσυγχρονισμός 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. 

Αξία Εξαγώγιμων προϊόντων: Ελληνική Στατιστική Αρχή-ΕΛΣΤΑΤ 

  

http://aggregate.opekepe.gr/
http://aggregate.opekepe.gr/
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I. Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας, κυριαρχούν οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται σιτηρά. 

Ειδικότερα όσον αφορά τα λοιπά σιτηρά στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα κυριαρχούν οι 

εκτάσεις καλλιέργειας διάφορων ποικιλιών κριθαριού και βρώμης για το 2016. Η καλλιέργεια 

βαμβακιού παρουσιάζει αυξομειώσεις κατά την πενταετία 2012-2016, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 

εν λόγω περιφερειακή ενότητα έχεις τις περισσότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού στο 

σύνολο της Περιφέρειά της. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές 

παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη μείωση, της τάξης του 33,6% κατά το χρονικό διάστημα 2012 έως 

2016. Οι ελαιώνες εμφανίζουν μια μικρή μείωση την εν λόγω πενταετία, ενώ από τις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις ελαιώνων, το 97%, δηλαδή 11.852,07 εκτάρια αφορούν ελαιώνες για 

παραγωγή ελαιόλαδου, για το 2016.  

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (σε ha) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Λοιπά Σιτηρά 5.404,82 6.053,36 7.608,12 15.955,32 17.002,86 

Βαμβάκι 18.635,87 17.397,73 18.912,72 17.963,66 16.174,54 

Κτηνοτροφικά φυτά για 

Ζωοτροφές 

21.163,46 20.874,55 18.900,89 13.779,15 14.032,14 

Ελαιώνες 11.441,97 11.202,82 11.170,76 12.264,13 12.136,9 

Σκληρός Σίτος 6.230,93 6.735,85 6.630,9 11.470,57 11.412,35 

Κηπευτικά 4.256,18 3941,22 3138,82 4.350,11 4.046,06 

Αμπελώνες για Παράγωγη 

Οίνου 

2.729,51 2.653,33 2.648,64 2.830,38 2.802,87 

Αραβόσιτος 3.428,23 3.045,26 2.664,71 1.390,54 1.922,20 

Όσπρια Βρώσιμα 811,4 1032,6 901,49 829,26 1076,81 

Γεώμηλα 763,95 

 

940,83 840,89 

 

837,15 681,1 

Τομάτα Βιομηχανική 480,37 441,22 554,1 734,33 625,24 

Ακρόδρυα (Καρποί με 

Κέλυφος) 

163,1 168,86 166,38 208,65 227,04 

Αρωματικά Φυτά 7,6 30,73 7,44 36,5 75,79 

Λοιπές Δενδρώδεις 

Καλλιέργειες 

80,06 113,59 132,85 60,7 70,4 

Ενεργειακές Καλλιέργειες 2,25 15,47 15,83 38,06 55,7 

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών παρουσιάζουν μια μείωση της τάξης του 5% από το 2012 

έως το 2016. Την «πρωτοκαθεδρία» στην κατηγορία των καλλιεργούμενων εκτάσεων κηπευτικών 

την κατέχουν τα ξερά κρεμμύδια, αφού αντιπροσωπεύουν το 38% της κατηγορίας για το 2016. 
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Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε στρ) νωπών κηπευτικών στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας (2016) 

Κρεμμύδι Ξερό 1.547,61 Καρπούζι Obla 32,82 

Καρότα Ρίζες 490,79 Μπρόκολο 30,12 

Σπανάκι 336,11 Άνηθος 28,7 

Καρπούζι Υπαίθριο 206,93 Λάχανο 28,1 

Πεπόνι Υπαίθριο & 

Θρακιώτικο 

204,67 Φασολάκια Χάντρες 26,77 

Ραδίκια 182,33 Πιπέρια Υπαίθρου 26,03 

Πεπόνι 157,19 Μαϊντανός 24,39 

Φασολάκια Υπαίθρια 136,03 Τάματα Ομ. Coμodore Υπαιθρ 

Εμπορ 

24,34 

Ραδίκια άγρια 75,05 Τεύτλα - Παντζάρια 23,24 

Πράσσο 48,95 Αγγούρι Υπαίθρου 21,22 

Τομάτες 44,5 Μαρούλι 20,97 

Κολοκυθάκι Υπαιθριο 39,79 Αρακάς Υπαίθριος 20,18 

Βλήτα 36,47 Κρεμμύδι Κοκκαρι 19,02 

Κρεμμυδάκια Σκορδάκια 

Νωπά 

36,24 Κουνουπίδι 17,63 

Κρεμμύδι Σπόρος 33,64 Καρπούζι Obla 32,82 

Σταθερή παρατηρείται η έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων αμπελώνων για παραγωγή οίνου για 

τα έτη 2012- 2016, χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αραβόσιτου 

μειώθηκαν κατά 44% την πενταετία 2012-2016.  

Όσον αφορά τα βρώσιμα όσπρια, στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας, κυριαρχούν οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις από μεσόσπερμες φακές και ρεβίθια, αφού μόνο αυτές οι δυο ποικιλίες 

αντιπροσωπεύουν το 56% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων βρώσιμων οσπρίων στη 

συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα.  

Είδος  Έκταση (σε εκτ.) Ποσοστό επί τοις % 

Φακές μεσόσπερμες λοιπές ποικιλίες 303,4 28% 

Ρεβίθια μεσόσπερμα λοιπές ποικιλίες 297,47 28% 

Φασόλια ξερά διάφορα 66,25 6% 

Φακές λεπτόσπερμες λοιπές ποικιλίες 63,15 6% 

Φακές μεσόσπερμες εγχώριες ποικιλίες 57,66 5% 

Φάβα Σαντορίνης - βρώσιμο λαθούρι 51,96 5% 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα λοιπές ποικιλίες 37,12 3% 

Φάβα Φενεού 28 3% 

Φασόλια μεσόσπερμα 27,12 3% 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Μαρόκου 24,03 2% 

Ρεβίθια μικρόσπερμα λοιπές ποικιλίες 22,61 2% 

Φακές Σάμος 21,23 2% 

Φακές μεσόσπερμες λοιπές ποικιλίες 303,4 28% 
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Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις γεώμηλων καλύπτουν το 53% των συνολικών καλλιεργούμενων 

εκτάσεων γεώμηλων όλης της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. 

Σημαντικώς αυξημένες είναι οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται βιομηχανικές τομάτες, καθώς η 

αύξησή τους, ανέρχεται σε 30,15% για την πενταετία 2012- 2016. Εντούτοις η περιφερειακή ενότητα 

Βοιωτίας, εξακολουθεί να έχει το 71% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων όλης της 

περιφέρειας όσον αφορά την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας. 

Αυξημένες εμφανίζονται οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται ακρόδρυα. Ειδικότερα, το 2016 

καλλιεργούνταν 145,78 εκτάρια με φιστίκια Αιγίνης, 62,71 στρέμματα με αμύγδαλα και 18,44 εκτάρια 

με καρύδια, ενώ απουσιάζει τελείως η καλλιέργεια κάστανων.  

Αξιοσημείωτη θεωρείται η αύξηση που παρουσιάζεται στις εκτάσεις καλλιέργειας αρωματικών 

φυτών, καθώς κατά την πενταετία 2012-2016, εμφανίζεται αύξηση σχεδόν 900%. Μικρή μείωση, 

παρουσιάζουν και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις λοιπών δενδρώδων καλλιεργειών, στις οποίες για 

την περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας κυριαρχεί αυτή της ροδιάς, με καλλιεργούμενες εκτάσεις 

56,5 εκταρίων για το 2016. 

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων ενεργειακών φυτών στην 

περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, κατά το χρονικό διάστημα 2012 έως 2016. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα αφορούν ως 

επί το πλείστον τον ηλίανθο. 

 
 

II. Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Ευβοίας 

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις, στην περιφερειακή 

ενότητα της Εύβοιας, κατά τα έτη 2012-2016. 
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Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακής ενότητας Ευβοίας σε (ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

48389.8 58.006.53 74.260.98 42.379.05 41.382.97 

Στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας, το έτος 2016 το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων καλύπτεται από ελαιώνες, όπου την πενταετία 2012-2016 παρουσιάζουν μικρές 

αυξομειώσεις ως προς το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων.  

Σημαντική επίσης είναι η καλλιέργεια λοιπών σιτηρών η οποία παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει 

αυξομειώσεις συνεχίζει να κατέχει μεγάλο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασής της με κύρια 

καλλιεργούμενα σιτηρά κατά το έτος 2016 το κριθάρι (διάφορες ποικιλίες) και τη βρώμη. 

 Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, καλλιεργήσιμες εκτάσεις (σε ha) 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Ελαιώνες 18.740,75 18.614,01 17.651,78 17.788,54 18.580,94 

Λοιπά σιτηρά 5.868,17 5.727 6.398,93 6.220,41 6.010,59 

Σκληρός σίτος 2.757,25 2.397,99 1.078,35 1.188,45 1.579,92 

Κτηνοτροφικά φυτά 2.554,15 2.863,9 1.251,72 1.149,06 1.153 

Κηπευτικά 1.368,11 1.280,53 1.311,36 1.366,46 1.334,39 

Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες 1.285,38 1.177,46 1.211,07 1.115,29 1.120,45 

Αμπελώνες παραγωγής οίνου 858,9 868,86 924,24 898,07 917,53 

Βαμβάκι 618,76 716,6 681,76 624,7 690,14 

Ακρόδρυα (καρποί με κέλυφος) 508,69 460,02 330,84 332,43 321,72 

Αραβόσιτος 421,34 388,8 677,18 747,46 751,12 

Όσπρια βρώσιμα 302,07 258,09 342,07 353,71 333,81 

Γεώμηλα 296,78 297,82 298,41 303,66 291,55 

Αρωματικά φυτά 160,31 278,45 213,52 144,15 217,74 

Η καλλιέργεια σκληρού σίτου παρουσιάζει ιδιαίτερη και συνεχή αύξηση κατά την εν λόγω πενταετία 

φτάνοντας το 2016 να καλύπτει έκταση περίπου 2.760 εκταρίων έχοντας αύξηση περίπου 75% από 

το 2012, ενώ αυξομειώσεις παρουσιάζονται στην καλλιεργήσιμη έκταση των λοιπών σιτηρών. 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) λοιπών σιτηρών στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Κριθάρι διάφορα  2.924,39 

Σίτος σκληρός διάφορα 1.924,55 

Βρώμη διάφορα 1.657,35 

Σίτος μαλακός διάφορα 1.231,42 

Κριθάρι Εξαστιχο 19,74 

Σίτος Δίκκοκος Triticum Dicoccum 17,14 

Σανός Κριθαριού, Βρώμης, Βίκου, Αλλοι Σανοι 9,5 

Κριθάρι Κύθνου 2,5 

Σίτος Μαλακός Αρναουτι 2,38 
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Σημαντική είναι επίσης η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών η οποία παρουσιάζει σχεδόν 

διπλασιασμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων της σε σχέση με το 2012. Το 2016 το μεγαλύτερο 

μέρος αποτελείται από σανό κριθαριού, βρώμης, βίκου και άλλων σανών περίπου το 45% της 

αντίστοιχης καλλιεργούμενης έκτασης κτηνοτροφικών φυτών όπως φαίνεται και από τα στοιχεία 

του ακόλουθου πίνακα. 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) κτηνοτροφικών φυτών στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Σανός κριθαριού, βρώμης βίκου και άλλοι σανοί 1.148,64 

Αραβόσιτος διάφορα 261,34 

Σανός μηδικής για ζωοτροφές 231,55 

Τριφύλλι για ζωοτροφές 211,6 

Βίκος Αλέξανδρος (Β1-65) 202,34 

Μηδική για αποξήρανση-αφυδάτωση 121,46 

Βίκος λοιπές ποικιλίες  79,13 

Κουκιά ξερά Τανάγρα (Μ-10868) 59,44 

Μπιζέλια (Πίσσα) Βέρμιο (Μ-8772) 57,51 

Βίκος Ζέφυρος (Β1-89) 49,87 

Βρώμη διάφορα 24,96 

Κριθάρι Εξάστιχο 17,22 

Τριφύλλι για αποξήρανση - Αφυδάτωση 12,88 

Κριθάρι Aura 10,93 

Κουκιά διάφορα 10,11 

Περίπου σταθερή με 1.300 εκτάρια και σημαντική είναι η καλλιέργεια διάφορων κηπευτικών με 

κυρίαρχα καλλιεργήσιμα προϊόντα το λάχανο, τις τομάτες το μαρούλι και το κουνουπίδι και τις 

ρίζες καρότων.  

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) νωπών κηπευτικών στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Λάχανο  199,23 

Τομάτες 141,03 

Μαρούλι 109,08 

Κουνουπίδι 100,97 

Καρότα ρίζες 99,06 

Μπρόκολο 74,98 

Σπανάκι 63,25 

Κολοκυθάκι υπαίθριο 53,57 

Καρπούζι υπαίθριο 43,3 

Κρεμμύδι ξερό 42,95 

Πεπόνι υπαίθριο & θρακιώτικο  37,97 

Πιπεριά υπαίθρου 33,18 

Αγγούρι υπαίθρου 30,61 

Φασολάκια υπαίθρια 27,63 
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Πράσο 26,2 

Πεπόνι 23,2 

Μελιτζάνα υπαίθρια 22,02 

Τεύτλα - Παντζάρια 17,99 

Κρεμμυδάκια σκορδάκια νωπά 16,95 

Σκόρδο ξερό 16,69 

 

Όσον αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις κατά την πενταετία 

2012-2016, διατηρώντας μεγάλο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιφερειακής 

ενότητας Εύβοιας, όπου σχεδόν αποκλειστικά αφορά την καλλιέργεια ξηρών μη μεταποιημένων 

σύκων με συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 1.212 εκταρίων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην 

περιφερειακή ενότητα καλλιεργούνται τα ΠΟΠ προϊόντα Ξηρών μη μεταποιημένων σύκων Ταξιάρχη 

και Κύμης. 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) λοιπών δενδρώδων στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα Ταξιάρχη 921,12 

Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα Κύμης 166,48 

Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα 124,92 

Ροδιές 31,26 

Καστανιές για καρπό 14,13 

Στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας καλλιεργούνται αμπέλια για παραγωγή οίνου με την 

ποικιλία του Σαββατιανιού να καλύπτει το 27% της αντίστοιχης καλλιεργήσιμης έκτασης. Η συνολική 

καλλιεργήσιμη έκταση παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις κατά την πενταετία 2012-2016. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι βασικότερες ποικιλίες των οινοποιήσιμων αμπέλων που 

καλλιεργούνται στην περιοχή. 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) αμπελώνων στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Αμπελώνες για παραγωγή οίνου - λοιπές 515,94 

Σαββατιανό (δουμπραινα άσπρη, κουντουρ ασπρη, σακ) 233,92 

Ροδίτης (αλεπού) 35,72 

Μαλαγουζια 10,48 

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις βαμβακιού στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας καταλαμβάνουν 

έκταση 619 περίπου εκταρίων παρουσιάζοντας αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της πενταετίας 

2012-2016, ενώ το 2016 εμφανίζει μείωση της αντίστοιχης καλλιεργήσιμης έκτασης κατά 13% σε 

σχέση με το 2015.  

Όσον αφορά τα ακρόδρυα οι καρυδιές με έκταση 267 εκτάρια καλύπτουν το 48% περίπου των 

αντίστοιχων καλλιεργούμενων εκτάσεων και ακολουθούν τα φιστίκια Αιγίνης με 35% και οι 

αμυγδαλιές με 11%, στην περιοχή επίσης καλλιεργούνται και χαρουπιές σε ελάχιστη έκταση ενώ 

σχεδόν απουσιάζει η καλλιέργεια φουντουκιών μόλις 4 στρέμματα. 
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Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) ακρόδρυων στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Καρυδιές (διάφορες ποικιλίες) 267,45 

Φιστίκια Αιγίνης  181,38 

Αμύγδαλα διάφορες ποικιλίες 50,31 

Η καλλιέργεια του αραβόσιτου παρουσιάζει συνεχείς μειώσεις από το 2012 έως το 2015 με 

υποδιπλασιασμό της αντίστοιχης καλλιεργήσιμης έκτασης, ενώ το 2016 παρουσίασε μικρή άνοδο 

άνοδο κατά 10% περίπου καλύπτοντας έκταση περίπου 420 εκταρίων παραμένοντας όμως σε 

χαμηλές τιμές. 

Όσον αφορά την καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων, το 2016 καλύπτουν έκταση 302 εκταρίων με 

κυριότερο προϊόν τα ρεβύθια (μεσόσπερμα και μεγαλόσπερμα) και ακολουθούν τα φασόλια και 

κουκιά.  

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (ha) βρώσιμων οσπρίων στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (2016) 

Ρεβύθια μεσόσπερμα λοιπές ποικιλίες  87,02 

Ρεβύθια μεγαλόσπερμα λοιπές ποικιλίες 46,51 

Φασόλια  51,53 

Κουκιά καρπός 38,28 

Η καλλιέργεια των γεώμηλων στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας διατηρεί σταθερή έκταση 

κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2012-2016 καταλαμβάνοντας έκταση 296 εκταρίων το έτος 2016. 

Ακόμη καλλιεργούνται αρωματικά φυτά, όπου το 2016 καλύπτουν έκταση 160 εκταρίων με τον 

γλυκάνισο και μαραθόσπορο να καλύπτουν περισσότερο από 90% της αντίστοιχης 

καλλιεργήσιμης έκτασης δηλαδή 147 εκτάρια. Όμως σε σχέση με το 2015 παρουσιάζεται μείωση 

κατά 42% της αντίστοιχης καλλιεργήσιμης γης.  
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III. Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας, κυριαρχούν οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται 

κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση, της τάξης του 30,6% κατά το 

χρονικό διάστημα 2012 έως 2016. Οι ελαιώνες εμφανίζουν μια αισθητή μείωση την εν λόγω 

πενταετία, ενώ από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τα 103,04 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια ελιών 

για λάδι για το 2016.  

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (σε ha) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

   

  

 Κτηνοτροφικά Φυτά για Ζωοτροφές 224,89 194,68 171,14 166,34 293,87 

Ελαιώνες 196,9 185,96 176,48 151,89 147,91 

Ακρόδρυα (Καρποί με Κέλυφος) 74,53 69,39 65,33 55,66 59,92 

Λοιπά Σιτηρά 13,96 12,14 37,42 52,76 40,22 

Λοιπές Δενδρώδεις Καλλιέργειες 43,26 42,25 35,42 34,76 35,74 

Κηπευτικά 4,36 2,42 3,42 4,81 5,59 

Αμπελώνες για Παράγωγη Οίνου 4,88 4,37 3,47 3,62 3,62 

Αρωματικά Φυτά 0,1 0,33 0 1,25 1,71 

Γεώμηλα 0,5 0,75 1,44 1,18 1,21 

Μειωμένες εμφανίζονται οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται ακρόδρυα. Ειδικότερα, το 2016 

καλλιεργούνταν 59,92 εκτάρια με διάφορους τύπους ποικιλίας καρυδιών και απουσιάζει τελείως η 

καλλιέργεια φουντουκιών, αμυγδάλων, κάστανων και καρυδιών για το συγκεκριμένο έτος. Οι 
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καλλιεργούμενες εκτάσεις λοιπών σιτηρών, παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση (188%), κατά 

την πενταετία 2012-2016. 

Όσον αφορά τις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, μέσα στην πενταετία 2012-2016, παρουσιάζουν 

μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός της περιφερειακής ενότητας της Ευρυτανίας, της 

τάξης του 17%. Σε όλη την πενταετία κυριαρχεί στις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, αυτή της 

καστανιάς. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών παρουσιάζουν αύξηση από το 2012 έως το 

2016, εντούτοις οι συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις καλύπτουν λίγα εκτάρια και κατατάσσουν 

την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας στην τελευταία θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες 

περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Την «πρωτοκαθεδρία» στην κατηγορία των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κηπευτικών την κατέχουν τα φασόλια. 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε εκτ.) νωπών κηπευτικών στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας (2016) 

Φασόλια 1,05 

Φασολάκια Υπαίθρια 1 

Λάχανο 0,96 

Τομάτες 0,72 

Κολοκυθάκι Υπαίθριο 0,24 

Μείωση σε έκταση παρουσιάζουν και οι αμπελώνες για παραγωγή οίνου, ενώ οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις αρωματικών φυτών αυξήθηκαν αισθητά κατά την πενταετία 2012-2017. Αυξημένες 

παρουσιάζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις γεώμηλων για τη συγκεκριμένη πενταετία.  
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IV. Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας, κυριαρχούν οι εκτάσεις με ελαιώνων, οι οποίες δεν 

παρουσιάζουν καμία αξιοσημείωτη διαφοροποίηση κατά την πενταετία 2012-2016. Ειδικότερα, οι 

ελαιώνες της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας καταλαμβάνουν το 47% της συνολικής 

έκτασης των ελαιώνων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017. Η 

παρουσία μεγάλων εκτάσεων ελαιώνων επιτραπέζιας ελιάς, δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από 

το πλήθος των ΠΟΠ προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς εντός του νομού, όπως είναι π.χ. η ΠΟΠ 

κονσερβολιά Αταλάντης, η ΠΟΠ κονσερβολιά Στυλίδας κ.α. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 

κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές βαίνουν σημαντικά μειούμενες τη συγκεκριμένη πενταετία. 

Η καλλιέργεια βαμβακιού παρουσιάζει μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά το χρονικό 

διάστημα 2012 έως 2016 κατά 23,6%.  Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σιτηρών (σκληρού σίτου και 

λοιπών σιτηρών) αποτελούν το 28% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων για το έτος 2016. 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (σε ha) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ελαιώνες 30.127,17 29.920,76 30.135,08 31.264,85 31.396,48 

Κτηνοτροφικά Φυτά για 

Ζωοτροφές 

24.738,49 27.234,48 27.108,19 17.288,90 15.930,60 

Βαμβάκι 18.156,81 16.162,98 17.738,79 16.206,62 13.872,69 

Λοιπά Σιτηρά 8.309,41 8.762,06 11.323,19 12.825,39 10.049,34 

Σκληρός Σίτος 25.029,22 23.330,93 20.507,37 9.543,12 8.719,16 

Ακρόδρυα (Καρποί με Κέλυφος) 1.517,93 1.538,84 1.557,32 2.314,28 2.537,54 

Αραβόσιτος 4.655,68 4.796,34 3.948,33 1.654,29 2.269,87 

Όσπρια Βρώσιμα 1.372,52 1.643,29 1.450,98 1.548,90 1.701,93 

Ενεργειακές Καλλιέργειες 652,33 773,61 828,97 1.098,16 1.184,14 

Κηπευτικά 1.064,91 1.029,44 988,25 934,51 1.049,48 

Ρύζι 927,74 897,75 946,96 903,52 882,12 

Αμπελώνες για Παραγωγή Οίνου 840,2 834,79 813,28 800,28 790,68 

Λοιπές Δενδρώδεις 

Καλλιέργειες 

233,15 232,13 268,09 518,34 525,80 

Σποροπαραγωγή 62,76 121,97 128,21 155,25 436,86 

Γεώμηλα 230,84 290,66 318,06 295,86 312,98 

Αυξημένες κατά 67% εμφανίζονται οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται ακρόδρυα, για την πενταετία 

2012-2016. Ειδικότερα, το 2016 καλλιεργούνταν 1.494,38 εκτάρια με φιστίκια Αιγίνης, 821,35 εκτάρια 

με διάφορες ποικιλίες καρυδιών και 219,61 εκτάρια με διάφορες ποικιλίες αμύγδαλων, ενώ 

μικρότερες εκτάσεις καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες φουντουκιών και κάστανων.  

Μετά τη σημαντική μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αραβόσιτου το 2015 (κατά 58%) σε 

σχέση με το 2014, εμφανίζει αύξηση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις για το έτος 2016. Τα βρώσιμα 

όσπρια εμφανίζουν μια σταθερά αυξητική πορεία στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιφερειακής 

ενότητας Φθιώτιδας, για το σύνολο της πενταετίας 2012-2016. Ειδικότερα, οι διάφορες ποικιλίες 

ρεβιθιών αποτελούν το 46% των καλλιεργούμενων εκτάσεων βρώσιμων οσπρίων της 

περιφερειακής ενότητας της Φθιώτιδας.  
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Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε εκτ.) βρώσιμων οσπρίων στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας (2016) 

Ρεβίθια μεσόσπερμα λοιπές ποικιλίες 395,69 23% 

Φακές μεσόσπερμες λοιπές ποικιλίες 244,62 14% 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα λοιπές ποικιλίες 183,08 11% 

Φασόλια ξερά διάφορα 125,13 7% 

Φακές Σάμου 110,36 7% 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Μαρόκου 98,8 6% 

Φακές λεπτόσπερμες λοιπές ποικιλίες 95,36 6% 

Φασόλια μεσόσπερμα 81,87 5% 

Ρεβίθια μικρόσπερμα λοιπές ποικιλίες 58,44 3% 

Φακές μεσόσπερμες εγχώριες ποικιλίες 50,72 3% 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Αταλάντης 42,75 3% 

Φακές πλατύσπερμες λοιπές ποικιλίες 32,45 2% 

Φασόλια μικρόσπερμα 25,52 2% 

Κουκιά καρπός 22,93 1% 

Λαθούρι άφκος 21,58 1% 

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, κατά το χρονικό διάστημα 2012 έως 2016, 

παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη υψηλή «άνθιση», της τάξης του 81,5%. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κυριαρχεί η ποικιλία του ηλίανθου.  

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα για την πενταετία 

2012-2016. Την «πρωτοκαθεδρία» στην κατηγορία των καλλιεργούμενων εκτάσεων κηπευτικών την 

κατέχουν τα υπαίθρια φασολάκια, αφού αντιπροσωπεύουν το 26% της κατηγορίας για το 2016. 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε εκτ.) νωπών κηπευτικών στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας (2016) 

Ποικιλία Εκτάρια Ποικιλία Εκτάρια 

Φασολάκια υπαίθρια 274,55 Ραδίκια άγρια 12,3 

Σπανάκι 129,28 Αγγούρι υπαίθρου 11 

Κρεμμύδι ξερό 108,91 Φασολάκια χάντρες 11 

Τομάτες 83,59 Κουνουπίδι 10,46 

Πιπέρια υπαίθρου 50,86 Μελιτζάνα υπαίθρια 10,1 

Καρπούζι υπαίθριο 40,35 Μπάμια 9,67 

Αρακάς υπαίθριος 30,9 Φασόλια 7,62 

Ραδίκια 25,86 Κολοκύθες 7,59 

Πεπόνι 24,56 Τεύτλα - παντζάρια 6,88 

Κολοκυθάκι υπαίθριο 23,21 Κρεμμυδάκια σκορδάκια νωπά 6,61 

Λάχανο 23,14 Σέσκουλο 4,73 

Πράσσο 16,33 Βλήτα 4,66 

Μπρόκολο 14,95 Μαϊντανός 4,31 

Πεπόνι υπαίθριο & 

θρακιώτικο 

14,64 Τάματα ομ. coμodore υπαιθρ 

εμπορ 

4,28 
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Μαρούλι 13,75 Καρότα ρίζες 4,04 

Μικρή μείωση, κατά 5,9% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελώνων για παραγωγή οίνου 

απαντάται την πενταετία 2012-2016, όπως και για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ρυζιού μέσα στο 

χρονικό διάστημα 2012-2016. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις λοιπών δενδρώδων καλλιεργειών, 

παρατηρείται σχεδόν διπλασιασμός για την πενταετία 2012-2016, στις οποίες για την περιφερειακή 

ενότητα της Φθιώτιδας κυριαρχεί αυτή της ροδιάς, με 233,16 εκτάρια το έτος 2016. Ανάμεσα στις 

ποικιλίες που ξεχωρίζουν στις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, είναι και αυτή του ακτινίδιου το οποίο 

καλλιεργούνταν το 2016 σε 140 εκτάρια. Η ευρεία καλλιέργειά του οφείλεται στο γεγονός ότι το 

ακτινίδιο Σπερχειού αποτελεί ένα ΠΟΠ προϊόν, το οποίο αποκτά προστιθέμενη αξία. 

Συντριπτική είναι η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σποροπαραγωγής, στις οποίες 

κυριαρχεί η ποικιλία μηδικής, για το 2016 με 320,35 εκτάρια. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις γεώμηλων 

καλύπτουν το 24% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων γεώμηλων όλης της Περιφέρειας Στ. 

Ελλάδας. Ακόμη, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις γεώμηλων παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 

35,5%, για την πενταετία 2012-2016. 

 

 

V. Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Φωκίδας 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιφερειακή 

ενότητα της Φωκίδας. 
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Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακής ενότητας Φωκίδας σε (ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

6.513,78 6.685,77 6.518,75 6.897,39 6.610,39 

Στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας, το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

καλύπτεται από ελαιώνες οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 65% των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

παρά τη σχετική μείωση της τάξης του 7,5% από το 2012. 

 Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας σε (ha) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ελαιώνες 4.608,35 4.724,31 4.572,97 4.519,06 4.246,17 

Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές  544,4 610,65 652,89 1.181,43 969,04 

Λοιπά σιτηρά 575,79 664,59 573,78 590,54 696,78 

Σκληρός σίτος  211,93 173,27 135,04 213,33 256,54 

Αραβόσιτος 136,45 142,52 152,45 77,59 118 

Ακρόδρυα 85,12 91,86 83,2 87,12 87,35 

Αμπελώνες για παραγωγή οίνου 58,3 60,22 58,89 67,71 67,32 

Κηπευτικά 18,5 21,54 21,74 26,63 40,24 

Βαμβάκι 5,01 4,8 5,22 74,12 36,04 

Όσπρια βρώσιμα 3,52 13,08 86 6,76 25,86 

Εσπεριδοειδή 24,22 18,04 18,45 22,98 24,31 

Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες 8,31 11,91 13,36 5,9 6,8 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκτάσεις των κτηνοτροφικών φυτών παρουσιάζουν μεγάλη 

αύξηση κατά 78% σε σχέση με το 2012 καλύπτοντας το 2016 έκταση ίση με 969 περίπου εκτάρια. Το 

μεγαλύτερο μέρος της αντίστοιχης καλλιεργούμενης έκτασης καλύπτουν ο σανός μηδικής περίπου 

25% και ακολουθούν οι σανοί κριθαριού, βρώμης βίκου και άλλοι. 

Κτηνοτροφικά φυτά Φωκίδας σε (ha) 2016 

Σανός μηδικής 237,21 

Σανός κριθαριού, βρώμης, βίκου και άλλοι σανοί 156,6 

Μηδική για αποξήρανση-αφυδάτωση 131,05 

Τριφύλλι (για ζωοτροφές) 114,85 

Λούπινο λευκό 104,95 

Τα λοιπά σιτηρά και ο σκληρός σίτος παρουσιάζουν συνεχή αύξηση ως προς το μέγεθος των 

αντίστοιχων καλλιεργούμενων εκτάσεων παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% και 20% αντίστοιχα 

από το 2012 έως το 2016. 

Η καλλιέργεια του αραβοσίτου παρουσιάζει αυξομειώσεις καλύπτοντας το έτος 2016 έκταση 118 

εκταρίων.Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις των ακρόδρυων παραμένουν σταθερές στη διάρκεια της 



 

Είναι στην κρίση σου | Είναι στο χέρι σου 
 

EN ISO 27001:2013 

No: 08014002/00 

 

EN ISO 9001:2015 

No: 010140015/00 

 

18 
 

πενταετίας καταλαμβάνοντας το 2016 μόλις 87 εκτάρια με βασικότερα προϊόντα αμύγδαλα και 

καρύδια. 

Ακρόδρυα περιφερειακής ενότητα Φωκίδας σε (ha) έτους 2016 

Αμυγδαλιές 50,75 

Καρυδιές 28 

Χαρουπιές 8 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας, 

αυτές καλύπτονται από αμπελώνες παραγωγής οίνου, κηπευτικά, βαμβάκι, βρώσιμα όσπρια, 

διάφορα εσπεριδοειδή με μικρές όμως συνολικές εκτάσεις. 
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2. Όγκος παραγωγής 

I. Όγκος παραγωγής περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας για το έτος 2016, καλλιεργούνταν 12.137 εκτάρια ελαιώνων. 

Από το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά ελαιώνες για 

παραγωγή ελαιολάδου (11.852,07 εκτάρια). Οι αποδόσεις όπως είναι εύλογο ποικίλουν βάσει της 

κατεύθυνσης των ελαιώνων, έτσι συμφώνα με τις μέσες αποδόσεις που έχει αναρτήσει ο ΕΛΓΑ 

στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (http://www.elga.gr/), προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Ελαιώνες Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Ελιές ελαιοποιήσιμες 11.852,07 500 59.260 

Ελιές επιτραπέζιες 59,2 700 414 

Ελιές μικτής χρήσης 225,82 600 1.354 

Ο όγκος της παραγωγής όσον αφορά τους ελαιώνες στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας 

αφορά κατά κύριο λόγο τις ελαιοποιήσιμες ελιές. Η ύπαρξη μικρού όγκου επιτραπέζιων ελιών 

έγκειται στο γεγονός ότι από την εν λόγω περιφερειακή ενότητα εκλείπουν οι ΠΟΠ/ΠΓΕ 

χαρακτηρισμοί επιτραπέζιων ελιών, οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία και συγχρόνως 

αποτελούν ποιοτικό χαρακτηριστικό. Η ύπαρξη πολλών ελιών μικτής χρήσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό το οποίο απαντάται στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Οι αμπελώνες για παραγωγή οίνου στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας, διατηρούνται 

σταθερές ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, κατά τα έτη 2012-2016. To 2016 οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελώνων για παραγωγή οίνου ξεπερνούν τα 2.800 εκτάρια. Η 

καλλιεργούμενη ποικιλία η οποία ξεπερνά τα 1.885 εκτάρια, δηλαδή το 67% από τις συνολικά 

καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι αυτή του σαββατιανού. Η μέση απόδοση της εν λόγω ποικιλίας 

σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ είναι 1.200 κιλά/ στρέμμα. Έτσι, για το σύνολο της περιφερειακής ενότητας 

της Βοιωτίας, το σύνολο των αποδόσεων όσον αφορά τους αμπελώνες για παραγωγή οίνου 

κυμαίνεται περίπου στους 33.600 τόνους.  

Αναφορικά με τις κυψέλες μελισσών – μελισσοσμήνη, στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας, 

υπάρχουν 97.635 κυψέλες μελισσών το 2016. Σύμφωνα με τους δείκτες του μέτρου 121 

Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

η κυψέλη μελισσών αποδίδει κατά μέσο όρο 25 κιλά μέλι. Συνεπώς, η περιφερειακή ενότητα 

Βοιωτίας, για το έτος 2016 παρήγαγε περίπου 2.500 τόνους μέλι. 

Στην κατηγορία των ακρόδρυων, δηλαδή των καρπών με κέλυφος, όπως προκύπτει από την 

ανάλυση των στοιχείων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), για το έτος 2016, κυριαρχεί η καλλιέργεια φιστικιού Αιγίνης, αφού 

καταλαμβάνει 145,78 εκτάρια από τα 227 εκτάρια που καταλαμβάνουν συνολικά στη συγκεκριμένη 

περιφερειακή ενότητα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ακρόδρυων. Ειδικά, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, οι 

μέσες αποδόσεις των ακρόδρυων, για την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, για το έτος 2016 είναι οι 

ακόλουθες: 
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Ακρόδρυα Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Αμύγδαλα 62,71 300 188 

Καρύδια 18,44 100 18 

Φιστικιές Αιγίνης 145,78 250 364 

Φουντούκες 0,11 150 0,165 

Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής στην κατηγορία των ακρόδρυων, αφορά τις φιστικιές Αιγίνης, 

αφού αποτελούν το 64% της κατηγορίας στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας. 

Όσον αφορά τα σύκα, είτε τα νωπά είτε τα ξηρά μη μεταποιημένα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 

εντός της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας αφορούν ελάχιστα εκτάρια, μόλις 2,61. Οι 

αποδόσεις ανά στρέμμα σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, είναι 750 κιλά/ στρέμμα για τα νωπά και 230 κιλά/ 

στρέμμα για τα ξηρά σύκα. Το μέγεθος της παραγωγής δεν επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίησή 

της. 

Η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας έχει την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες 

της Στερεάς Ελλάδας, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών. Όπως προαναφέρθηκε στην 

ενότητα Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, το ξερό κρεμμυδάκι επικρατεί 

στις εκτάσεις αυτής της περιφερειακής ενότητας. 

 

Ως προς τις μέσες αποδόσεις των ποικιλιών των κηπευτικών, στην περιφερειακή ενότητα της 

Βοιωτίας, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις (κιλά / στρ) Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Κρεμμύδι Ξερό 1.547,61 5.500 85.118 

Καρότα Ρίζες 490,79 2.000 9.815 
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Σπανάκι 336,11 1.000 3.361 

Καρπούζι Υπαίθριο 206,93 5.000 10.346 

Πεπόνι Υπαίθριο & 

Θρακιώτικο 

204,67 2.200 4.502 

Ραδίκια 182,33 1.200 2.187 

Πεπόνι 157,19 2.160 3.395 

Φασολάκια Υπαίθρια 136,03 800 1.088 

Ραδίκια άγρια 75,05 1.000 750 

Πράσσο 48,95 2.500 1.223 

Τομάτες 44,5 5.000 2.225 

Κολοκυθάκι Υπαιθριο 39,79 2.000 795 

Βλήτα 36,47 800 291 

Κρεμμυδάκια Σκορδάκια 

Νωπά 

36,24 1.000 362 

Κρεμμύδι Σπόρος 33,64 40 13 

Η καλλιέργεια βαμβακιού αποτελεί μια ιστορική και παραδοσιακή καλλιέργεια για την περιφερειακή 

ενότητα της Βοιωτίας. Η συνολική παραγωγή βαμβακιού για το έτος 2016, ανήλθε στους 5.800 

τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποδόσεις του ΕΛΓΑ. 

Από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις βρώσιμων οσπρίων τα ρεβίθια κατέχουν τη μερίδα του λέοντος 

με 495 τόνους παραγόμενο προϊόν, για το 2016. Ακολουθούν οι φακές και η φάβα, με 445 τόνους 

και 159 τόνους παραγωγής αντίστοιχα, για το ίδιο έτος. 

Είδος  Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις 

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Φακές μεσόσπερμες λοιπές ποικιλίες 303,4 100 303 

Ρεβίθια μεσόσπερμα λοιπές ποικιλίες 297,47 130 386 

Φασόλια ξερά διάφορα 66,25 240 159 

Φακές λεπτόσπερμες λοιπές ποικιλίες 63,15 100 63 

Φακές μεσόσπερμες εγχώριες ποικιλίες 57,66 100 57 

Φάβα Σαντορίνης - βρώσιμο λαθούρι 51,96 200 103 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα λοιπές ποικιλίες 37,12 130 48 

Φάβα Φενεού 28 200 56 

Φασόλια Μεσόσπερμα 27,12 160 43 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Μαρόκου 24,03 130 31 

Ρεβίθια μικρόσπερμα λοιπές ποικιλίες 22,61 130 29 

Φακές Σάμος 21,23 100 21 

Οι εκτάσεις αρωματικών φυτών έχουν εξαιρετικά υψηλή αύξηση το χρονικό διάστημα 2012-2016. 

Από την καλλιέργεια αυτή, ξεχωρίζουν και σε μέγεθος παραγωγής, οι ποικιλίες της ρίγανης, του 

μελισσόχορτου, του κορίανδρου, της λεβάντας και του μάραθου, για το 2016, όπως αποτυπώνεται 

και στον ακόλουθο πίνακα. 
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Είδος  Καλλιεργούμενα 

εκτάρια-2016 

Μέσες αποδόσεις 

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Ρίγανη 21,05 160 33 

Μελισσόχορτο 10,07 300 30 

Κορίανδρος 8,18 300 24 

Λεβάντα 4,4 300 13 

Μάραθος 3,49 300 10 

Γλυκάνισο - Μαραθόσπορος 1,67 80 1,3 

Χαμομήλι 1,14 300 3,4 

Τσάι του βουνού 1,07 300 3,2 

Θυμάρι 0,93 300 2,7 

Δυόσμος 0,72 300 2 

Δενδρολίβανο 0,71 300 2 

Αρωματικά Διάφορα 0,57 300 1,7 

Οι ποσότητες αγελαδινού γάλακτος της περιφερειακής ενότητας της Βοιωτίας, παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση, 15,7% το 2017 εν σχέσει με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ. Ελάχιστα μειωμένες είναι οι ποσότητες του πρόβειου γάλακτος, ενώ σταθερές είναι οι 

ποσότητες του γίδινου, για τη συγκεκριμένη διετία. 

 

Τα γεώμηλα, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της 

περιφερειακής ενότητας της Βοιωτίας, με 681,1 εκτάρια. Επίσης, η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, 

κατέχει το 52%, των καλλιεργούμενων εκτάσεων γεώμηλων, στο σύνολο της Περιφέρειας της 

Στερεάς Ελλάδας. 
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Ειδικότερα, στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και 

του ΕΛΓΑ, το έτος 2016, 16.140 τόνους γεώμηλα.  

Εξαιρετικά μεγάλες εκτάσεις στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας καταλαμβάνουν και οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις με κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 

παραγωγή 109.375 τόνων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, το 2016.  

II. Όγκος παραγωγής περιφερειακή ενότητα Ευβοίας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Ευβοίας για το έτος 2016, καλλιεργούνταν 18.740 εκτάρια ελαιώνων. 

Από το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά ελαιώνες για 

παραγωγή ελαιολάδου (15.679,98 εκτάρια). Οι αποδόσεις όπως είναι εύλογο ποικίλουν βάσει της 

κατεύθυνσης των ελαιώνων, έτσι συμφώνα με τις μέσες αποδόσεις που έχει αναρτήσει ο ΕΛΓΑ 

στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (http://www.elga.gr/), προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Ελαιώνες Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνοι) 

Ελιές ελαιοποιήσιμες 15.679,98 500 78.400 

Ελιές επιτραπέζιες 186,7 700 1.307 

Ελιές μικτής χρήσης 2.882,18 600 17.293 

Το κυριότερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης των ελαιώνων αφορά την παραγωγή ελαιοποιήσιμων 

ελιών με περίπου 15.000 εκτάρια δίνοντας παραγωγή 78.500 τόνων το έτος 2016, ενώ ένα μικρό 

μέρος αφορά τις ελαίες διπλής χρήσης με περίπου 3.000 εκτάρια και παραγωγή σχεδόν 17.000 

τόνων και ελάχιστη σε έκταση είναι η καλλιέργεια ελιών διπλής κατεύθυνσης.  

Στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας μεγάλο μέρος της έκτασης καταλαμβάνει η καλλιέργεια 

σιτιηρών και σκληρού σίτου καταλαμβάνοντας έκταση 5.868,17 και 2.757,25 εκταρίων αντίστοιχα με 

όγκο παραγωγής περίπου 12.235 τόνων λοιπών σιτηρών και 4.960 τόνων σκληρού σίτου, 

σύμφωνα με τις αποδόσεις του ΕΛΓΑ. 
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Όσον αφορά την καλλιέργεια των ακρόδρυων, η οποία στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας 

δεν καταλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος έκτασης μπορούμε να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της αφορά την καλλιέργεια διάφορων ποικιλιών καρυδιών έκστασης 267 εκταρίων και 

ακολουθούν η καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης 181 εκταρίων και διάφορων ποικιλιών αμυγδαλιών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται και οι μέσες αποδόσεις των ακρόδρυων σύμφωνα με 

τον ΕΛΓΑ και η υπολογιζόμενη παραγωγή για το έτος 2016. 

Ακρόδρυα Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τονοι) 

Καρυδιές (διάφορες 

ποικιλίες) 

267,45 100 267,45 

Φιστίκια Αιγίνης 181,38 250 453,45 

Αμύγδαλα διάφορες 

ποικιλίες 

50,31 300 150,93 

Στην περιφερειακή ενότητα της Ευβοίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η καλλιέργεια των ξηρών σύκων 

και κυρίως των ξηρών σύκων Ταξιάρχη καθώς αποτελούν ΠΟΠ προϊόν της περιοχής, όπου το έτος 

2016, σύμφωνα με τα στοιχεία το ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μέσες αποδόσεις του ΕΛΓΑ, παρήχθησαν 3.000 

τόνοι. Ακολουθεί παραγωγή ξηρών σύκων Κύμης επίσης ΠΟΠ προϊόν της περιοχής με παραγωγή 

έτους 2016 περίπου 250 τόνων. Τα δυο προαναφερθέντα προϊόντα αφορούν ΠΟΠ προϊόντα της 

περιοχής και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η παραγωγή τους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 

δενρώδεις καλλιέργειες της περιοχής αναφέρονται με μικρή όμως καλλιεργήσιμη έκταση και 

παραγωγή, τα ξηρά σύκα, οι ροδιές και οι καστανιές. 

Δενδρώδεις Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις   

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τονοι) 

Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα Ταξιάρχη 921,12 330 3.039,696 

Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα Κύμης 166,48 150 249,72 

Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα 124,92 230 287,316 

Ροδιές 31,26 1600 500,16 

Καστανιές για καρπό 14,13 250 35,325 

Όσον αφορά την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καλλιεργήσιμης έκτασης σχεδόν 2.550 εκταρίων περίπου και 

εκτιμώντας τον όγκο της παραγωγής σε περισσότερο από 30.000 τόνους. Τα σημαντικότερα από 

τα καλλιεργήσιμα κτηνοτροφικά φυτά εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί με τον σανό 

κριθαριού, βρώμης, βίκου και άλλων σανών να καλύπτει σχεδόν 1.150 εκτάρια και παραγωγή 

έτους 2016 11.500 τόνους.  

Κτηνοτροφικά Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις   

(κιλά / στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τονοι) 

Σανός κριθαριού, βρώμης, βίκου, άλλοι 

σανοί 

1.148,64 1000 11.486,4 

Αραβόσιτος διάφορα 261,34 4000 10.453,6 

Σανός μηδικής 231,55 1000 2.315,5 
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Τριφύλλι-ζωοτροφές 211,6 1000 2.116 

Βίκος Αλέξανδρος (Β1-65) 202,34 180 364,212 

Η καλλιέργεια κηπευτικών είναι επίσης σημαντική στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας και όπως 

φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα των μέσων αποδόσεων του ΕΛΓΑ αλλά και τα στοιχεία 

παραγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2016 η καλλιέργεια λάχανου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 

της καλλιεργήσιμης έκτασης με παραγωγή περίπου 6.000 τόνων, ενώ συνολικά παρήχθησαν 

περίπου 27.061 τόνοι κηπευτικών. 

Κηπευτικά Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τονοι) 

Λάχανο  199,23 3000 5976.9 

Τομάτες 141,03 4000 5641.2 

Μαρούλι 109,08 1500 1636.2 

Κουνουπίδι 100,97 1700 1716.49 

Καρότα ρίζες 99,06 2000 1981,2 

Μπρόκολο 74,98 1300 974.74 

Σπανάκι 63,25 640 404.8 

Κολοκυθάκι υπαίθριο 53,57 2000 1071.4 

Καρπούζι υπαίθριο 43,3 4000 1732 

Κρεμμύδι ξερό 42,95 4000 1718 

Πεπόνι υπαίθριο & 

θρακιώτικο  

37,97 1440 546.768 

Πεπόνι  33,18 1440 477.792 

Μελιτζάνα υπαίθρια 22,02 3500 770.7 

Τεύτλα - Παντζάρια 17,99 1600 287.84 

Κρεμμυδάκια σκορδάκια 

νωπά 

16,95 1000 169.5 

Σκόρδο ξερό 16,69 800 133.52 

Στην περιοχή επίσης καλλιεργούνται σταφύλια οινοποιήσιμα έχοντας το έτος 2016 παραγωγή 8.900 

τόνων καταλαμβάνοντας περίπου έκταση 890 εκταρίων. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι 

κυριότερες σε έκταση καλλιέργειες αμπελώνων. 

Αμπελώνες για παραγωγή 

οίνων 

Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τονοι) 

Αμπελώνες για παραγωγή 

οίνου λοιπές 

515,94 1100 5.675,34 

Σαββατιανό (Δούμπραινα 

άσπρη, κουντ άσπρη) 

233,92 1100 2.573,12 

Ροδίτης (αλεπού) 35,72 1100 392,92 

Μαλάγουζια 10,48 1000 104,8 

Η καλλιέργεια βαμβακιού εμφανίζεται στην εν λόγω περιφερειακή ενότητα με μικρό μέγεθος 

καλλιεργήσιμης 618 εκταρίων γης και αντίστοιχης παραγωγής 1.850 τόνων  
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Η καλλιέργεια των οσπρίων επίσης εμφανίζεται με πολύ μικρή παραγωγή όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα όπου περιλαμβάνονται κυρίως ποικιλίες ρεβιθιών καθώς και φασολιών 

σύμφωνα με τα στοιχειά του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Όσπρια βρώσιμα Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τονοι) 

Ρεβύθια μεσόσπερμα λοιπές 

ποικιλίες 

87,02 130 113,126 

Ρεβύθια μεγαλόσπερμα 

λοιπές ποικιλίες 

46,51 130 60,463 

Φασόλια 51,3 150 77,295 

Κουκία καρπός 38,28 220 84,216 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιφερειακή ενότητα της Ευβοίας καλλιεργείται αραβόσιτος 

καταλαμβάνοντας έκταση 421 εκταρίων με παραγωγή για το 2016 περίπου 4.635 τόνοι. Επίσης 

296,78 εκτάρια γεώμηλα έχοντας παραγωγή της τάξης των 7.000 τόνων περίπου. 

Γεώμηλα Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τονοι) 

Ανοιξιάτικη  151,11 2250 3.400 

Καλοκαιρινή 50,62 2250 1.139 

Φθινοπωρινή 95,05 2500 2.376 

Σχετικά με τα αρωματικά φυτά που καλλιεργούνται στην περιφερειακή ενότητα της Ευβοίας ο 

γλυκάνισο-μαραθόσπορος καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης με 147 εκτάρια και 

δίνοντας παραγωγή 205 τόνων και ακολουθεί η ρίγανη με 5 περίπου εκτάρια και παραγωγή 

περίπου 8 τόνων, ενώ η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αρωματικών 

φυτών είναι 160 εκτάρια. 

Αναφορικά με τις κυψέλες μελισσών – μελισσοσμήνη, στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας, 

υπάρχουν 43.201 κυψέλες μελισσών το 2016. Σύμφωνα με τους δείκτες του μέτρου 121 

Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

η κυψέλη μελισσών αποδίδει κατά μέσο όρο 25 κιλά μέλι. Συνεπώς, η περιφερειακή ενότητα 

Βοιωτίας, για το έτος 2016 παρήγαγε περίπου 1.080 τόνους μέλι. 

Στην περιφερειακή ενότητα της Ευβοίας η παραγωγή πρόβειου γάλακτος παρουσίασε πτώση της 

τάξης το 15% την διετία 2016-2017, όπως και η παραγωγή γίδινου κατά 11% σε αντίθεση με την 

παραγωγή αγελαδινού η οποία διπλασιάστηκε παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110% σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος. 
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III. Όγκος παραγωγής περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας για το έτος 2016, καλλιεργούνταν 147,91 εκτάρια 

ελαιώνων. Από το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά 

ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου (103,04 εκτάρια). Οι αποδόσεις όπως είναι εύλογο ποικίλουν 

βάσει της κατεύθυνσης των ελαιώνων, έτσι συμφώνα με τις μέσες αποδόσεις που έχει αναρτήσει ο 

ΕΛΓΑ στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (http://www.elga.gr/), προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Ελαιώνες Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Ελιές ελαιοποιήσιμες 103,04 500 515,20 

Ελιές επιτραπέζιες 19,42 700 135,94 

Ελιές μικτής χρήσης 25,45 600 152,27 

Ο όγκος της παραγωγής όσον αφορά τους ελαιώνες στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας 

αφορά κατά κύριο λόγο τις ελαιοποιήσιμες ελιές. Η ύπαρξη μικρού όγκου επιτραπέζιων ελιών 

έγκειται στο γεγονός ότι από την εν λόγω περιφερειακή ενότητα εκλείπουν οι ΠΟΠ/ΠΓΕ 

χαρακτηρισμοί επιτραπέζιων ελιών, οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία και συγχρόνως 

αποτελούν ποιοτικό χαρακτηριστικό. Η ύπαρξη πολλών ελιών μικτής χρήσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό το οποίο απαντάται στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Οι αμπελώνες για παραγωγή οίνου στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας, παραμένουν 

σταθερές κατά τα έτη 2015 και 2016 ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, με αισθητή μείωση από 

το 2012. To 2016 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελώνων για παραγωγή οίνου φτάνουν τα 3,62 

εκτάρια. Για το σύνολο της περιφερειακής ενότητας της Ευρυτανίας, το σύνολο των αποδόσεων 

όσον αφορά τους αμπελώνες για παραγωγή οίνου κυμαίνεται περίπου στα 4,35 τόνους.  
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Αναφορικά με τις κυψέλες μελισσών – μελισσοσμήνη, στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας, 

υπάρχουν 6.374 κυψέλες μελισσών το 2016. Σύμφωνα με τους δείκτες του μέτρου 121 

Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

η κυψέλη μελισσών αποδίδει κατά μέσο όρο 25 κιλά μέλι. Συνεπώς, η περιφερειακή ενότητα 

Βοιωτίας, για το έτος 2016 παρήγαγε περίπου 159 τόνους μέλι. 

Στην κατηγορία των ακρόδρυων, δηλαδή των καρπών με κέλυφος, όπως προκύπτει από την 

ανάλυση των στοιχείων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), για το έτος 2016, μονοπωλεί η καλλιέργεια ποικιλιών καρυδιών. Ειδικά, 

σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, η μέση απόδοση των καρυδιών στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα 

είναι 100 κιλά/ στρέμμα, συνεπώς το 2018 παρήχθησαν 60 τόνοι. 

Όσον αφορά τα σύκα, στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας, το 2016 καλλιεργούνταν μόλις 

2 στρέμματα, οπότε το μέγεθος της παραγωγής δεν επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίησή της.  

Η περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας έχει την τελευταία θέση ανάμεσα σε όλες τις περιφερειακές 

ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών. Όπως προαναφέρθηκε 

στην ενότητα Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας, οι ποικιλίες φασολιών, 

με όγκο παραγωγής που δεν ξεπερνά όμως τους 62 τόνους για το 2016. 

Η καλλιέργεια βαμβακιού αποτελεί μια καλλιέργεια, η οποία εκλείπει παντελώς από την περιφερειακή 

ενότητα της Ευρυτανίας. Όσον αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις βρώσιμων οσπρίων, τα ξερά 

φασόλια και τα φασόλια γίγαντες αποτελούν τις μόνες καλλιεργούμενες ποικιλίες της κατηγορίας 

για το 2016. Και σε αυτή τη περίπτωση το μέγεθος της παραγωγής – μόλις 6,36 τόνοι- δεν 

επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίησή της.  

Είδος  Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις 

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Φασόλια - Γίγαντες Ελέφαντες 2,15 

 

240 5,16 

Φασόλια ξερά διάφορα 0,5 240 1,2 

Οι εκτάσεις αρωματικών φυτών έχουν εξαιρετικά υψηλή αύξηση το χρονικό διάστημα 2012-2016, 

εντούτοις οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι πολύ μικρές. Από την καλλιέργεια αυτή, ξεχωρίζουν και 

σε μέγεθος παραγωγής, οι ποικιλίες της ρίγανης και του βουνίσιου τσαγιού. 

 Είδος  Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις 

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Ρίγανη 1,31 160 2,1 

Τσάι του βουνού 0,2 300 0,6 

Αρωματικά Διάφορα 0,2 300 0,6 

Το μέγεθος της παραγωγής των αρωματικών φυτών στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας, 

δεν ξεπερνά τους 3,3 τόνους. 
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Οι ποσότητες πρόβειου γάλακτος της περιφερειακής ενότητας της Ευρυτανίας, παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση, 17,2% το 2017 εν σχέσει με το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ. Αντίστοιχα αυξημένες είναι οι ποσότητες του γίδινου γάλακτος, κατά 18,3% , για τη 

συγκεκριμένη τριετία. 

 

Το μέγεθος της παραγωγής γεώμηλων, στην περιφερειακή ενότητα της Ευρυτανίας, ανέρχεται 

στους 26,5 τόνους, μην επιτρέποντας την περαιτέρω αξιοποίησή της. 

 Οι περισσότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας αφορούν τα 

κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παραγωγή 1.254 τόνων 

κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, το 2016.  

Είδος  Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις 

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Σανός κριθαριού, βρώμης, βίκου, άλλοι σανοί 147,31 400 589,24 

Κοφτολίβαδα 62,55 400 250,2 

Ξερική μηδική για ζωοτροφή και χλωρά νομή 41,38 400 165,52 

Βρώμη διάφορα 16,87 180 30,366 

Σανός μηδικής-ζωοτροφές 14,67 1.000 146,7 

Αραβόσιτος διάφορα 3,74 1.100 41,14 

Τριφύλλι-ζωοτροφές 2,02 1.000 20,2 

Λούπινο λευκό 1,51 130 1,963 

Βρώμη Κασσάνδρα 1,15 180 2,07 

Λόλιουμ 1,12 400 4,48 

Μπιζέλια ξερά (πίσσα) Βέρμιο (μ-8772) 0,73 140 1,022 

Βίκος Εύηνος (μ-6900) 0,52 180 0,936 
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Σίκαλη διάφορες 0,3 180 0,54 

IV. Όγκος παραγωγής περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας για το έτος 2016, καλλιεργούνταν 31.339 εκτάρια 

ελαιώνων. Οι ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης κυριαρχούν με 12.323 εκτάρια, ενώ «ισοψηφούν» οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις ελαιώνων με 9.765,88 εκτάρια και ελαιολάδου με 9.249,49 εκτάρια. Οι 

αποδόσεις όπως είναι εύλογο ποικίλουν βάσει της κατεύθυνσης των ελαιώνων, έτσι συμφώνα με 

τις μέσες αποδόσεις που έχει αναρτήσει ο ΕΛΓΑ στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 

(http://www.elga.gr/), προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Ελαιώνες Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Ελιές ελαιοποιήσιμες 9.765,88 500 48.829 

Ελιές επιτραπέζιες 9.249,49 700 64.746 

Ελιές μικτής χρήσης 12.323 600 73.938 

Ο όγκος της παραγωγής όσον αφορά τους ελαιώνες στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας 

αφορά κατά κύριο λόγο τις διπλής κατεύθυνσης. Η ύπαρξη πολλών ελιών μικτής χρήσης, αποτελεί 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο απαντάται στο σύνολο της Περιφέρειας. Η ύπαρξη μεγάλου 

όγκου επιτραπέζιων ελιών έγκειται στο γεγονός ότι στην εν λόγω περιφερειακή ενότητα απαντώνται 

οι ΠΟΠ κονσερβολιές Αταλάντης και Φθιώτιδας, Γεγονός, που προσδίδει προστιθέμενη αξία και 

συγχρόνως αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό για τις συγκεκριμένες ποικιλίες.  

Οι αμπελώνες για παραγωγή οίνου στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας, παρουσιάζουν μια 

μικρή μείωση, κατά 6% ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, για τα έτη 2012-2016. To 2016 οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελώνων για παραγωγή οίνου ξεπερνούν τα 790 εκτάρια. Για το 

σύνολο της περιφερειακής ενότητας της Φθιώτιδας, το σύνολο των αποδόσεων όσον αφορά 

τους αμπελώνες για παραγωγή οίνου κυμαίνεται περίπου στους 7.900 τόνους.  

Αναφορικά με τις κυψέλες μελισσών – μελισσοσμήνη, στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας, 

υπάρχουν 24.707 κυψέλες μελισσών το 2016. Σύμφωνα με τους δείκτες του μέτρου 121 

Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

η κυψέλη μελισσών αποδίδει κατά μέσο όρο 25 κιλά μέλι. Συνεπώς, η περιφερειακή ενότητα 

Φθιώτιδας, για το έτος 2016 παρήγαγε περίπου 617,7 τόνους μέλι, γεγονός που τη φέρνει στη 

δεύτερη θέση με 25%, μετά τη περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας, στην παραγωγή μελιού στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Στην κατηγορία των ακρόδρυων, δηλαδή των καρπών με κέλυφος, όπως προκύπτει από την 

ανάλυση των στοιχείων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), για το έτος 2016, κυριαρχεί η καλλιέργεια φιστικιού Αιγίνης, αφού 

καταλαμβάνει 1.494,38 εκτάρια από τα 2.537,54 εκτάρια που καταλαμβάνουν συνολικά στη 

συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ακρόδρυων. Ειδικά, σύμφωνα με 

τον ΕΛΓΑ, οι μέσες αποδόσεις των ακρόδρυων, για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, για το 

έτος 2016 είναι οι ακόλουθες: 
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Ακρόδρυα Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Αμύγδαλα 219,61 300 658,83 

Καρύδια 215,82 100 215,82 

Φιστικιές Αιγίνης 1.494,38 250 3.735,95 

Φουντούκες 2,2 150 3,30 

Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής στην κατηγορία των ακρόδρυων, αφορά τις φιστικιές Αιγίνης, 

αφού αποτελούν το 81% της κατηγορίας στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. 

Όσον αφορά τα σύκα, στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας απαντώνται μόνο η ποικιλίες 

νωπών, οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση ίση με 3,87 εκτάρια. Οι αποδόσεις ανά στρέμμα 

σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, είναι 750 κιλά/ στρέμμα για τα νωπά, συνεπώς έχουμε μέγεθος παραγωγής 

29 τόνων. Η περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας πάνω από 1.000 εκτάρια καλλιεργούμενες εκτάσεις 

κηπευτικών. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο Καλλιεργούμενες εκτάσεις περιφερειακή 

ενότητα Φθιώτιδας, τα υπαίθρια φασολάκια, το σπανάκι και το ξερό κρεμμύδι επικρατούν στις 

εκτάσεις αυτής της περιφερειακής ενότητας. Εντούτοις, ο όγκος παραγωγής είναι αισθητά 

μεγαλύτερος για τα ξερά κρεμμύδια, τις τομάτες και τα υπαίθρια καρπούζια. 

Ως προς τις μέσες αποδόσεις των ποικιλιών των κηπευτικών, στην περιφερειακή ενότητα της 

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Φασολάκια υπαίθρια 274,55 800 2.196,40 

Σπανάκι 129,28 640 827,39 

Κρεμμύδι ξερό 108,91 4.000 4.356,40 

Τομάτες 83,59 5.000 4.179,50 

Πιπέρια υπαίθρου 50,86 3.000 1.525,80 

Καρπούζι υπαίθριο 40,35 5.000 2.017,50 

Αρακάς υπαίθριος 30,9 800 247,20 

Ραδίκια 25,86 1.200 310,32 

Πεπόνι 24,56 2.160 530,50 

Κολοκυθάκι υπαίθριο 23,21 2.000 464,20 

Λάχανο 23,14 2.400 555,36 

Πράσσο 16,33 2.500 408,25 

Μπρόκολο 14,95 1.300 194,35 

Πεπόνι υπαίθριο & θρακιώτικο 14,64 2.500 366,00 

Μαρούλι 13,75 1.100 151,25 

Η καλλιέργεια βαμβακιού αποτελεί μια ιστορική και παραδοσιακή καλλιέργεια για την περιφερειακή 

ενότητα της Φθιώτιδας, παρόλο που μειώνονται συνεχώς οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της στη 
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συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα. Η συνολική παραγωγή βαμβακιού για το έτος 2016, ανήλθε 

στα 5.000 τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποδόσεις του ΕΛΓΑ. 

Από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις βρώσιμων οσπρίων τα μεσόσπερμα ρεβίθια κατέχουν τη μερίδα 

του λέοντος με 514 τόνους παραγόμενο προϊόν, για το 2016.  

Είδος  Καλλιεργούμενα 

εκτάρια 

Μέσες αποδόσεις 

(κιλά / στρ) 

Σύνολο 

αποδόσεων 

(τόνους) 

Ρεβίθια μεσόσπερμα λοιπές ποικιλίες 395,69 130 514,40 

Φακές μεσόσπερμες λοιπές ποικιλίες 244,62 100 244,62 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα λοιπές ποικιλίες 183,08 130 238,00 

Φασόλια ξερά διάφορα 125,13 240 300,31 

Φακές Σάμου 110,36 100 110,36 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Μαρόκου 98,8 130 128,44 

Φακές λεπτόσπερμες λοιπές ποικιλίες 95,36 100 95,36 

Φασόλια μεσόσπερμα 81,87 200 163,74 

Ρεβίθια μικρόσπερμα λοιπές ποικιλίες 58,44 130 75,97 

Φακές μεσόσπερμες εγχώριες ποικιλίες 50,72 100 50,72 

Ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Αταλάντης 42,75 130 55,58 

Φακές πλατύσπερμες λοιπές ποικιλίες 32,45 100 32,45 

Οι εκτάσεις αρωματικών φυτών έχουν εξαιρετικά υψηλή αύξηση, 127%, το χρονικό διάστημα 2012-

2016. Από την καλλιέργεια αυτή, ξεχωρίζουν και σε μέγεθος παραγωγής, οι ποικιλίες της ρίγανης 

(34 τόνοι) και της λεβάντας (55 τόνοι) για το έτος 2016. 

Οι ποσότητες αγελαδινού γάλακτος της περιφερειακής ενότητας της Φθιώτιδας, παρουσιάζουν 

αύξηση της τάξης του 40% το 2017 εν σχέσει με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ- 
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ΔΗΜΗΤΡΑ. Ελάχιστα μειωμένες είναι οι ποσότητες του γίδινου γάλακτος, ενώ εξαιρετικά μειωμένες 

(12%) είναι οι ποσότητες του πρόβειου, για τη συγκεκριμένη διετία. 

 

Τα γεώμηλα, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της 

περιφερειακής ενότητας της Φθιώτιδας, με 312,98 εκτάρια. Επίσης, η περιφερειακή ενότητα 

Φθιώτιδας, κατέχει το 24,2%, των καλλιεργούμενων εκτάσεων γεώμηλων, στο σύνολο της 

Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, σύμφωνα με 

τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και του ΕΛΓΑ, το έτος 2016, 7.000 τόνους γεώμηλα.  

Εξαιρετικά μεγάλες εκτάσεις στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας καταλαμβάνουν και οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις με κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 

παραγωγή 113.800 τόνων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, το 2016.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, έχει ξεκινήσει τα τελευταία έτη η 

ανάπτυξη υποκατάστατου ζάχαρης σε πειραματικό στάδιο, της γνωστής σε όλους μας στέβια. 

Από το σύνολο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μόνο η περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας έχει 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και παραγωγή στέβιας. Εντούτοις, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με στέβια 

έχουν σημαντική μείωση από το 2014 έως το 2016. Ειδικότερα, από 38,77 καλλιεργούμενα εκτάρια 

με στέβια, το 2016 καλλιεργούνταν 15,55 εκτάρια, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η 

σημαντική αυτή μείωση, κατά σχεδόν 60%, οφείλεται και στην έλλειψη μεταποιητικής μονάδας για 

παραγωγή υποκατάστατου ζάχαρης σε μορφή σκόνης. 

Επίσης, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, καλλιεργείται και το ΠΟΠ ακτινίδιο Σπερχειού το 

οποίο έφτασε σε όγκο παραγωγής τους 3.500 τόνους για το 2016. 

V. Όγκος παραγωγής περιφερειακή ενότητα Φωκίδας 

Στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας για το έτος 2016, καλλιεργούνταν 4.246,17 εκτάρια 

ελαιώνων. Οι ελαιώνες ελαιοποιήσιμων ελιών αποτελούν το κυριότερο μέρος της έκτασης 2.360 

περίπου εκτάρια παράγοντας το έτος 2016 11.875 τόνους και ακολουθούν οι εκτάσεις καλλιέργειας 
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ελαιών διπλής κατεύθυνσης με 1.850 εκτάρια και μόλις 40 εκτάρια επιτραπέζιων ελαιών. Οι 

αποδόσεις σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα του ΕΛΓΑ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ελαιώνες Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Ελιές ελαιοποιήσιμες 2.357,1 500 11.785,5 

Ελιές μικτής χρήσης 1.849,14 600 11.094,84 

Ελιές επιτραπέζιες 40,1 700 280,7 

Από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην περιφερειακή ενότητας της Φωκίδας είναι και η 

παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών όπου κατά το έτος 2016 καλλιεργήθηκαν συνολικά 970 περίπου 

εκτάρια και παρήχθησαν περίπου 68.000 τόνοι προϊόντων με τον σανό μηδικής κριθαριού, 

βρώμης, βίκου, άλλων σανών όπως και της μηδικής προς αποξήρανση και του τριφυλλιού να 

κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αντίστοιχης καλλιεργήσιμης γης περίπου το 66% συνολικά.  

Στην περιοχή επίσης καλλιεργούνται διάφορα σιτηρά καθώς και σκληρός σίτος σε έκταση 696 και 

256 εκτάρια αντίστοιχα, όπου σύμφωνα και με τις αποδόσεις του ΕΛΓΑ παρήχθησαν συνολικά 

1.385 τόνοι λοιπών σιτηρών και 658 σκληρού σίτου διάφορων ποικιλιών με κυριότερη σε έκταση 

καλλιέργεια τη βρώμη περίπου 460 εκτάρια και ποσότητα 800 τόνων καλύπτοντας το 65% της 

καλλιέργειας των λοιπών σιτηρών.  

Όσον αφορά τον αραβόσιτο στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας το έτος 2016 παρήχθησαν 

1.369,28 τόνοι καταλαμβάνοντας έκταση 118 περίπου εκταρίων. Στην κατηγορία των ακρόδρυων, 

δηλαδή των καρπών με κέλυφος, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του (ΟΠΕΚΕΠΕ), 

για το έτος 2016, κυριαρχεί η καλλιέργεια αμυγδαλιάς με μικρή ωστόσο έκταση μόλις 49,2 εκταρίων 

ενώ συνολικά στην περιοχή καλλιεργούνται 87,5 εκτάρια ακρόδρυων, καρυδιές, χαρουπιές, και 

φιστικιές. Οι αμπελώνες παραγωγής οίνου στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας 

παρουσιάζουν σταθερότητα κατά τα 2012-2016 με το 2016 να καταλαμβάνουν 67,32 εκτάρια 

δίνοντας παραγωγή 673 τόνων, σύμφωνα με τις αποδόσεις του ΕΛΓΑ. 

Η καλλιεργήσιμη έκταση που χρησιμοποιείται για παραγωγή κηπευτικών καλύπτει μόλις 40 εκτάρια 

και αφορά κυρίως την καλλιέργεια σπανακιού 17,5 εκταρίων και ακολουθούν με αμελητέες σχεδόν 

εκτάσεις οι καλλιέργειες για τα υπαίθρια φασολάκια, βλήτα, ραδίκια, λάχανο και  κουνουπίδι όπως 

φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα. 

Κηπευτικά Καλλιεργούμενα εκτάρια Μέσες αποδόσεις (κιλά / 

στρ) 

Σύνολο αποδόσεων 

(τόνους) 

Σπανάκι 17,43 640 111,552 

Φασολάκια υπαίθρια 2,97 800 23,76 

Βλήτα 2,12 800 16,96 

Ραδίκια 2,1 1200 25,2 

Λάχανο 1,56 2400 37,44 

Κουνουπίδι 1,22 1280 15,616 

Μαρούλι 1,22 1100 13,42 
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Το βαμβάκι στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας καλλιεργείται σε έκταση 36 εκταρίων όπου 

μετά την τεράστια αύξηση που παρατηρήθηκε το 2015 παρουσίασε μείωση κατά 50% περίπου 

παραμένοντας και πάλι σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα έτη 2014 και 2013 και 2012. 

Η καλλιέργεια των βρώσιμων οσπρίων επίσης παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση από το 2015 

φτάνοντας να καλλιεργούνται πλέον 25,86 εκτάρια όσπρια βρώσιμα ενώ το έτος 2016 

παρήχθησαν 37,5 τόνοι με την παραγωγή να αφορά τα ρεβίθια μεγαλόσπερμα και μεσόσπερμα, 

λαθούρι και φακές. Σε σχέση με τα γεώμηλα, στην περιφερειακή ενότητα της Φωκίδας η παραγωγή 

τους περιορίζεται σε έκταση 3 περίπου εκταρίων, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί η 

συγκεκριμένη παραγωγή. 

Τα αρωματικά φυτά στην περιφερειακή ενότητα Φωκίδας καταλαμβάνουν έκταση 2,81 όπου 

αφορά σχεδόν αποκλειστικά την καλλιέργεια ρίγανης 2,49 εκτάρια με παραγωγή 4 τόνων για το 

έτος 2016. Αναφορικά με τις κυψέλες μελισσών – μελισσοσμήνη, στην περιφερειακή ενότητα της 

Φωκίδας υπάρχουν 9.341 κυψέλες μελισσών το 2016. Σύμφωνα με τους δείκτες του μέτρου 121 

Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

η κυψέλη μελισσών αποδίδει κατά μέσο όρο 25 κιλά μέλι. Συνεπώς, η περιφερειακή ενότητα 

Φωκίδας, για το έτος 2016 παρήγαγε περίπου 235 τόνους μέλι. 

Οι ποσότητες πρόβειου γάλακτος της περιφερειακής ενότητας της Φωκίδας, παρουσιάζουν 

μείωση της τάξης του 15% ενώ σχεδόν σταθερή παραμένει η ποσότητα του γίδινου και του 

αγελαδινού όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 
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3. Δυναμικά προϊόντα στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και στην Ελλάδα 

ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις/μέγεθος παραγωγής 

Από το σύνολο των καλλιεργούμενων ποικιλιών για ελαιόλαδο στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, απαντώνται οι ακόλουθες ποικιλίες για ελαιόλαδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, για το 2016: 

Ποικιλία Εκτάρια 

Μαρτιάτικη  14770,35 

Ελαιώνες για παράγωγη - λοιπές, για παράγωγη ελαιολάδου 14115,29 

Άμφισσας (Βολιωτικη, Πηλίου, Στυλιδος, Αγρινίου) 6760,41 

Κουτσουρελιά 1037,81 

Θρούμπα  731,62 

Κορωνέικη  602,67 

Καλαμών  424,31 

Κοθρεϊκη  389,6 

Χωρίς Καλλιέργεια 98,7 

Arbequine (Arbequina, Arbequin) 72,93 

Αγουρομανακολιά (Αγουρομανακο, Αγουρομανακι) 70,07 

Picual (Nevadillo Blanco) 54,32 

Χονδροληά 27,41 

Χαλκιδικής 16,86 

Αδραμυττινή (Αδραμυτική Λέσβου, Αϊβαλιώτικη, Φραγκ) 15,16 

Πατρινή, 10,3 

Δαμασκηνάτη Λέσβου 7,86 

Βαλανολιά (Μυτιληνιά, Κολοβή, Βαλάνα) 7,38 

Χονδροληά Χαλκιδικής 7,25 

Τσουνάτη (Ματσοληά, Αθηνολιά) 6,71 

Μαυρεληά (Μεθωνιά, Μαυρολιά, Μουτρολιά)  4,89 

Γαλατσανική  3,82 

Λιανοληά Κέρκυρας (Πρεβεζάνα, Νερολιά, Καρφολιά) 2,84 

Κολυρέικη 2,6 

Frantoio 2,26 

Gordal 2,22 

Πικρολιά 2,07 

Δαφνελιa (Δαφνοκαρπη) 1,96 

Γαιδουρελια (Δαμασκηνατη, Αδροκαρπη) 1,7 

Μελολια (Ελια Ηδικαρπη) 1,35 

Picholin Ή Picholine 1,26 

Barouni 1,19 

Blanqueta 0,75 
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Mexine 0,68 

Βασιλικάδα (Βασιλική) 0,6 

Μυρτοληά 0,55 

Καρυδολιά Σπετσών 0,5 

Salonenque 0,45 

Αμυγδαλοληα (Στραβομυτα, Κουρομυτα   0,43 

Cornezuelo 0,23 

Αγιορείτικη 0,17 

Lechino (Lechin De Sevilla) 0,14 

Manzanilla 0,08 

Όπως είναι εύλογο, κάθε μια από τις παραπάνω ποικιλίες έχει διαφορετική απόδοση αλλά και 

ποιότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν. Εν σχέσει με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ελαιώνων για 

παραγωγή ελαιολάδου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 39.260 

εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων ελαιώνων για παραγωγή ελαιολάδου. Ετησίως, παράγονται 

περισσότεροι από 195.000 τόνοι ελαιόλαδου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Εκτός από τους ελαιώνες ελαιοπαραγωγικής κατεύθυνσης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει 

μεγάλες εκτάσεις ελαιώνων που αφορούν επιτραπέζιες ελιές. Η ύπαρξη τόσο πολλών εκταρίων, 

μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί από την ύπαρξη πλήθους ΠΟΠ προϊόντων στην εν λόγω 

Περιφέρεια, επιτραπέζιων ελιών, όπως π.χ. κονσερβολιά Αμφίσσης, Αταλάντης, Ροβιών, Στυλίδας 

κα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρίσκεται στην τρίτη θέση καλλιεργούμενων εκτάσεων 

ελαιώνων για παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στη χώρα, με 9.943 καλλιεργούμενα εκτάρια, για το 

έτος 2016. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι για τον υπολογισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων ελαιώνων τόσο 

ελαιοπαραγωγής όσο και επιτραπέζιας ελιάς, δεν συμπεριλήφθηκαν οι ελαιώνες διπλής 

κατεύθυνσης, λόγω της διαφοροποιημένης χρήσης τους.  

Όσον αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελώνων οίνου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι 

τέταρτη με πολύ μικρές διαφορές στα εκτάρια από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης. 

Εντούτοις, ο παραγόμενος όγκος προϊόντος, διαφέρει σημαντικά λόγω των διαφορετικών 

αποδόσεων, όπως αυτές ισχύουν για κάθε περιφερειακή ενότητα και Περιφέρεια. Συνεπώς, οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις, δεν αποτελούν ισχυρό και ασφαλές δείκτη για τη δυναμική του 

συγκεκριμένου προϊόντος. Η δημιουργία οίνων με έντονο τοπικό χαρακτήρα αλλά και η υιοθέτηση 

των πλέον ανά περίπτωση κατάλληλων τεχνικών προώθησης του προϊόντος, μπορούν να 

συντελέσουν στη δημιουργία μιας έντονης εξαγωγικής προοπτικής.  
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Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει το 8,38% των κυψελών μελισσών στο σύνολο της χώρας για το 

2016. Οι αποδόσεις των κυψελών διαφοροποιούνται αισθητά σε σχέση με την Περιφέρεια/ 

περιφερειακή ενότητα. Επομένως, μόνο ο αριθμός των κυψελών δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

ασφαλή συμπεράσματα. Ειδικότερα, η παρουσία μελιών με ταυτότητα, όπως είναι π.χ. το 

ερεικόμελο (μέλι Καρύστου), έχουν προστιθέμενη αξία για το προϊόν και συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της εξαγωγικής του προοπτικής. 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει την πρωτοκαθεδρία σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, 

στις καλλιεργούμενες εκτάσεις φιστικού Αιγίνης το 2016, κατέχοντας το 52% των συνολικά 

καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτής της ποικιλίας πανελλαδικώς, όπως αποδεικνύεται και από τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Ποικιλία Περιφέρεια Εκτάρια 

ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ ΑΙΓΙΝΗΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης 2,27 

  Αττικής 636,99 

  Βόρειου Αιγαίου 1,93 

  Δυτικής Ελλάδας 0,42 

  Δυτικής Μακεδονίας 4,63 

  Ηπείρου 0,44 

  Θεσσαλίας 697,62 

  Κεντρικής Μακεδονίας 252,35 

  Κρήτης 10,83 

  Νοτίου Αιγαίου 2,61 
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  Πελοποννήσου 25,69 

  Στερεάς Ελλάδας 1.821,66 

ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ ΑΙΓΙΝΗΣ Total   3.457,44 

Για τις διάφορες ποικιλίες αμυγδάλων η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει 383 εκτάρια 

καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2016 και βρίσκεται πανελλαδικώς στην τέταρτη θέση. Οι διάφορες 

ποικιλίες καρυδιών καλλιεργούνται στη συγκεκριμένη Περιφέρεια σε 1.195 εκτάρια, για το 2016.  

 

Όσον αφορά τα σύκα, είτε πρόκειται για νωπά είτε για ξηρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 

1.223 εκτάρια, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός Περιφέρεια, μετά από αυτή της 

Πελοποννήσου. Ειδικότερα, η Περιφέρεια, έχει μόλις 10 εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων νωπών 

σύκων, ενώ τα υπόλοιπα 1.213 αφορούν την καλλιέργεια διάφορων ποικιλιών ξηρών σύκων. 

Ανάμεσα στις ποικιλίες που ξεχωρίζουν στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας είναι τα ξερά μη μεταποιημένα 

σύκα Ταξιάρχη, τα οποία για το 2016, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕ, καλλιεργούνταν σε 921 εκτάρια και 

τα 166 εκτάρια με ξερά μη μεταποιημένα σύκα Κύμης. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι ποικιλίες ξερών 

μη μεταποιημένων σύκων είναι ΠΟΠ και ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συγκεντρώνει 

περισσότερο από 95% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας με αυτές τις ποικιλίες.  
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Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι οι δεύτερες 

μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις κηπευτικών σε ολόκληρη την χώρα. Ειδικότερα, η 

συγκεκριμένη Περιφέρεια, κατέχει το 70% των καλλιεργούμενων εκτάσεων καρότων σε όλη την 

Ελλάδα, ενώ πάνω από το 55% κυμαίνονται και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ξερών κρεμμυδιών και 

ραδικιών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ως προς τα λάχανα, η συγκεκριμένη Περιφέρεια είναι η 

πρώτη παραγωγός δύναμη της χώρας, με 253 καλλιεργούμενα εκτάρια της εν λόγω ποικιλίας για 

το 2016. Επιπλέον, αναφορικά με τα κουνουπίδια, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι δεύτερη σε 

καλλιεργούμενες εκτάσεις αυτής της ποικιλίας, με 130 εκτάρια, μετά την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το έτος 2016. 



 

Είναι στην κρίση σου | Είναι στο χέρι σου 
 

EN ISO 27001:2013 

No: 08014002/00 

 

EN ISO 9001:2015 

No: 010140015/00 

 

42 
 

Όσον αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 30.702 

εκτάρια το 2016, έρχεται τέταρτη στη σειρά. Πρέπει και εδώ να τονιστεί ότι οι τυπικές αποδόσεις, 

διαφέρουν αρκετά τόσο ανάμεσα στις Περιφέρειες όσο και ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες. 

Το ανωτέρω έχει σαν αποτέλεσμα να διαφοροποιείται αρκετά ο όγκος της παραγωγής. Επίσης, δεν 

θα πρέπει να παραγνωρίζονται και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής, τα οποία 

διαφοροποιούν το τελικό προϊόν και του προσδίδουν προστιθέμενη αξία. 

 

Για τις διάφορες ποικιλίες βρώσιμων οσπρίων η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει 3101,7 εκτάρια 

καλλιεργούμενων εκτάσεων για το έτος 2016. Το μέγεθος της παραγωγής είναι αρκετά υψηλό, 

δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση της 
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παραγωγής. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παραγωγή των ακόλουθων βρώσιμων οσπρίων: 

ρεβίθια μεσόσπερμα, φακές μεσόσπερμες, ρεβίθια μεγαλόσπερμα, φασόλια ξερά, φακές 

λεπτόσπερμες, ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Μαρόκου, φακές Σάμου, φασόλια μεσόσπερμα, 

φακές μεσόσπερμες εγχώριες ποικιλίες, ρεβίθια μικρόσπερμα, κουκιά καρπός, φάβα Σαντορίνης, 

βρώσιμο λαθούρι, ρεβίθια μεγαλόσπερμα Θήβας τ. Αταλάντης και λαθούρι άφκος. 

 

Από τα αρωματικά φυτά, απαντώνται στα εδάφη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο γλυκάνισος, 

η ρίγανη και το τσάι του βουνού, σε ποσότητες που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, ο γλυκάνισος για το 2016, καλλιεργούνταν κυρίως στη συγκεκριμένη Περιφέρεια 

και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, «μοιράζοντας την πίτα» στα δυο, καθώς οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις γλυκάνισου και στις δυο Περιφέρειες είναι 148 εκτάρια. Σημαντικές 

ποσότητες ρίγανης, παρήχθησαν κατά το 2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες 

έφτασαν τους 68,7 τόνους. Ακόμη, στην Περιφέρεια, καλλιεργούνταν κατά το 2016, 11,67 εκτάρια 

τσάι του βουνού, αποδίδοντας σημαντικές ποσότητες παραγόμενου προϊόντος, με ισχυρή τοπική 

ταυτότητα. 
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Εν σχέσει με τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ένας ασφαλής δείκτης εξαγωγής συμπερασμάτων ως 

προς την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος, αλλά και τις περαιτέρω δυνατότητες 

μεταποίησής του σε προϊόντα όπως γιαούρτι, τυρί κλπ , είναι οι παραδόσεις γάλακτος από τους 

παραγωγούς. Ειδικά για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος, είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με άλλες Περιφέρειες 

όπως είναι π.χ. η Περιφέρεια Θεσσαλίας ή Δυτικής Ελλάδας. Συνεπώς, οι εξαγωγικές δυνατότητες 

είναι περιορισμένες και δύναται να αφορούν μόνο συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία αναδεικνύουν 

την ταυτότητα κάθε περιοχής, όπως είναι π.χ. η ΠΟΠ φορμαέλα Αράχωβας Παρνασσού ή το ΠΟΠ 

κατίκι Δομοκού. 

 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εμφανίζει σημαντική παραγωγή σε 

γαλακτοκομικά προϊόντα, για το έτος 2015. Η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας, κυριαρχεί σε επίπεδο 

Περιφέρειας, στην παραγωγή μαλακού τυριού και μυζήθρας. Η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, σε 

επίπεδο Περιφέρειας, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη παραγωγή σε σκληρό τυρί. 
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2015, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είχε 

παραγωγή 5.318 τόνων μαλακού τυριού και 623 τόνων σκληρού τυριού. Αν και η παραγωγή 

μυζήθρας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, είναι 267 τόνοι, το 2015, η ποσότητα αυτή είναι ελάχιστη 

σε σχέση με τη συνολική παραγωγή της χώρας σε αυτό το προϊόν, η οποία ανέρχεται σε 12.600 

τόνους. Η παραγωγή τυριού σε μορφή κρέμας είναι μόλις 40 τόνοι για το 2015, ποσοστό περίπου 

1% σε σχέση με τη συνολική παραγωγή της χώρας σε αυτό το προϊόν για το ίδιο έτος. Αισθητά 

μικρότερη είναι η παραγωγή νωπού και λιωμένου βουτύρου, καθώς το 2015 ήταν 22 και 5 τόνοι 

αντίστοιχα, ποσοστό μόλις 3% και 1% επί της συνολικής παραγωγής της χώρας.  
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4. Τάσεις και Εξαγωγές Περιφέρειας  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών, τα τρόφιμα αποτελούν την τρίτη 

μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το 2016, με ποσοστό 18% 

επί του συνόλου. 

 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών 

Στα ακόλουθα υποκεφάλαια θα επιχειρηθεί η ανάλυση των εξαγωγών της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και η ανάδειξη των αντίστοιχων τάσεων. 

I. Εξαγωγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επίπεδο διψήφιας δασμολογικής κλάσης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για τις εξαγωγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε επίπεδο 

διψήφιας δασμολογικής κλάσης για αγροδιατροφικά προϊόντα, οι κατηγορίες που έχουν τη 

μεγαλύτερη αξία εξαγωγών για την Περιφέρεια είναι οι ακόλουθες: 

  ΑΞΙΑ_EURO      

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2013 2014 2015 2016 

3 Ψάρια, μαλακόστρακα, 

μαλάκια, ασπόνδυλα 

υδροβ. 

43.093.278 32.767.062 47.062.547 54.334.426 65.316.785 

20 Παρασκευάσματα 

λαχανικών, καρπών, 

φρούτων 

25.569.089 24.656.131 25.746.568 32.735.167 34.165.569 

10 Δημητριακά            5.261.678 3.966.203 6.726.303 6.310.767 16.395.427 

23 Υπολείμματα κλπ ειδών 

διατροφ. τροφές ζωών 

5.548.643 10.022.484 11.145.576 8.001.065 12.822.521 

19 Παρασκευάσματα με 

δημητριακά-είδη ζαχαρωπ. 

811.770 976.576 3.175.779 6.371.906 12.795.212 

15 Λίπη, λάδια, κεριά ζωικής-

φυτικής προέλευσης 

13.054.924 19.271.820 9.953.840 19.362.715 12.238.524 

8 Καρποί, φρούτα, φλούδες 

εσπεριδ/δων-πεπονιών 

4.219.834 5.090.955 6.503.167 8.183.530 6.195.552 

Εξαγωγές περιφέρειας ανά κλάδο – top 5 
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7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και 

κόνδυλοι, βρώσιμα 

5.596.335 5.168.989 4.295.460 4.520.646 5.303.077 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και 

ξύδι 

4.749.533 3.395.647 3.124.466 3.751.528 4.980.882 

12 Σπέρματα, καρποί ελαιώδεις, 

βιομ. φυτά, άχυρα 

1.282.640 974.708 2.056.127 6.375.462 4.940.761 

4 Γάλα, αυγά μέλι - προϊόντα 

ζωικής προέλευσης  

7.457.726 7.498.405 5.905.812 4.413.307 4.240.170 

21 Διάφορα παρασκευάσματα 

διατροφής 

5.499.434 5.551.071 5.910.222 3.727.067 2.279.851 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη 

παρασκευάσματα 

2.250.004 2.089.438 2.146.878 2.012.833 2.211.664 

52 Βαμβάκι 3.096.191 2.944.519 2.318.824 1.352.299 2.177.836 

2 Κρέατα και παραπροϊόντα 

σφαγίων βρώσιμα 

1.219.850 2.968.802 2.562.702 1.941.130 2.009.748 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, 

ψαριών, μαλακίων κλπ 

274.929 316.239 206.023 500.615 576.076 

1 Ζώντα ζώα 985.127 306.788 720.547 392.462 458.860 

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα 

ανθοκομίας 

507.967 295.848 205.122 655.118 312.326 

13 Γόμες, ρητίνες, χυμοί και 

εκχυλίσματα φυτικά 

- 4.818 90.831 121.501 98.289 

14 Πλεκτικές ίνες - προϊόντα 

φυτικής προέλευσης 

- - - - 66.010 

9 Καφές, τσάι, ματε και 

μπαχαρικά 

68.871 96.237 88.723 70.426 26.498 

5 Αλλά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

122.878 59.566 56.316 29.368 12.298 

11 Προϊόντα αλευροποιίας, 

βύνη, άμυλα ινσουλίνη 

11.996 - - - 8.592 

18 Κακάο και 

παρασκευάσματα αυτού 

15.130 3.050 3.411 6.631 4.609 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις που έχουν τα παρασκευάσματα με 

δημητριακά (CN 19) κατά 1.576,2% από το 2012, στο 2016 και τα δημητριακά προϊόντα (CN 10), 

κατά 311,6% για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα προϊόντα υπό τον κωδικό  CN 12, παρουσιάζουν και 

αυτά εξαιρετική αύξηση ως προς την αξία των εξαγωγών (385,2%) για την ίδια περίοδο αναφοράς.  

II. Βαθμολόγηση των εξαγώγιμων προϊόντων σε διψήφια κωδικοποίηση της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  

Προκειμένου να ταξινομηθούν – βαθμολογηθούν τα εξαγώγιμα προϊόντα της Περιφέρειας, θα 

πρέπει να αξιολογηθεί η γενικότερη εξαγωγική πορεία των προϊόντων κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας 2012-2016. Για να καταστεί αυτό δυνατό, έγινε χρήση του γεωμετρικού μέσου όρου1, 

από τον οποίο προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 

                                                   
1
Χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογιστεί το μέσο ποσοστό  μεταβολής μιας ποσότητας, π.χ. μπορεί να υπολογίσει το 

μέσο ποσοστό αύξησης ενός ποσού με ανατοκισμό και μεταβλητό επιτόκιο. 



 

Είναι στην κρίση σου | Είναι στο χέρι σου 
 

EN ISO 27001:2013 

No: 08014002/00 

 

EN ISO 9001:2015 

No: 010140015/00 

 

48 
 

                                                                                        Έτος βάσης 2012 = 100 (συγκρίσεις με 2012)

(κάτω από 100 - πτωτική τάση)

CN2 12-13 12-14 12-15 12-16 12-13 12-14 12-15 12-16

Γεωμ. 

Μέσος

01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 31,1 73,1 39,8 46,6 -1 -1 -1 -1 45,3

02

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ 

ΒΡΩΣΙΜΑ 243,4 210,1 159,1 164,8 1 1 1 1 191,3

03

ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠ

ΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 76,0 109,2 126,1 151,6 -1 1 1 1 112,2

04

ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 100,5 79,2 59,2 56,9 1 -1 -1 -1 71,9

05 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 48,5 45,8 23,9 10,0 -1 -1 -1 -1 27,0

06

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 58,2 40,4 129,0 61,5 -1 -1 1 -1 65,7

07

ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 92,4 76,8 80,8 94,8 -1 -1 -1 -1 85,8

08

ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ 

ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 120,6 154,1 193,9 146,8 1 1 1 1 151,7

09 ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 139,7 128,8 102,3 38,5 1 1 1 -1 91,7

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 75,4 127,8 119,9 311,6 -1 1 1 1 137,8

12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ,ΚΑΡΠΟΙ 

ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ,ΒΙΟΜ.ΦΥΤΑ,ΑΧΥΡΑ 76,0 160,3 497,1 385,2 -1 1 1 1 219,8

15

ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 147,6 76,2 148,3 93,7 1 -1 1 -1 111,8

16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ 115,0 74,9 182,1 209,5 1 -1 1 1 134,7

17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 92,9 95,4 89,5 98,3 -1 -1 -1 -1 94,0

18 ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 20,2 22,5 43,8 30,5 -1 -1 -1 -1 27,9

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 120,3 391,2 784,9 1576,2 1 1 1 1 491,2

20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΚΑΡΠΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ 96,4 100,7 128,0 133,6 -1 1 1 1 113,5

21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 100,9 107,5 67,8 41,5 1 1 -1 -1 74,3

22 ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 71,5 65,8 79,0 104,9 -1 -1 -1 1 79,0

23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 180,6 200,9 144,2 231,1 1 1 1 1 186,5

52 ΒΑΜΒΑΚΙ 95,1 74,9 43,7 70,3 -1 -1 -1 -1 68,4  

Από την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων,  ιεραρχήθηκαν με φθίνουσα σειρά του γεωμετρικού 

μέσου τα αγροδιατροφικά προϊόντα με τη υψηλότερη εξαγωγική πορεία, όπως αποτυπώνεται και 

στον ακόλουθο πίνακα: 

Ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά Γεωμ. Μέσος 

Παρασκευάσματα με δημητριακά-είδη ζαχαρωπ. 491,2 

Σπέρματα, καρποί ελαιώδεις, βιομ .φυτά, άχυρα 219,8 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα 191,3 

Υπολείμματα κλπ ειδών διατροφ. τροφές ζωών 186,5 

Καρποί, φρούτα, φλούδες  εσπεριδ/δων -πεπονιών 151,7 

Δημητριακά 137,8 

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, μαλακίων κλπ 134,7 

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών, φρούτων 113,5 

Ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια, ασπόνδυλα  υδροβ 112,2 
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Λίπη, λάδια, κεριά ζωικής-φυτικής προέλευσης 111,8 

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 94,0 

Καφές, τσάι, ματε και μπαχαρικά 91,7 

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 85,8 

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 79,0 

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 74,3 

Γάλα ,αυγά μέλι - προϊόντα ζωικής προέλευσης 71,9 

Βαμβάκι 68,4 

Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκομίας 65,7 

Ζώντα ζώα  45,3 

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 27,9 

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 27,0 

Η περαιτέρω ανάλυση των πλέον δυναμικών αγροδιατροφικών εξαγωγικών προϊόντων και η 

ανάδειξη δέκα εξ οίων, η στοχοθέτηση και η προτεραιοποίηση σε ξένες αγορές ανά προϊόν, θα 

αποτελέσουν το αντικείμενο του δεύτερου παραδοτέου.  
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Συμπεράσματα 

Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζει μια δυναμική παραγωγή αγροδιατροφικών 

προϊόντων τα οποία με την κατάλληλη προωθητική πολιτική και την ενίσχυση της τοπικής τους 

ταυτότητας δύναται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη εξαγωγική προοπτική. Ο όγκος των 

παραγόμενων αγροδιατροφικών προϊόντων είναι επαρκής σε μέγεθος για την κάλυψη των 

εσωτερικών αναγκών και την εξαγωγή τους σε άλλες αγορές για μια πλειάδα προϊόντων, όπως 

είναι : οι επιτραπέζιες ελιές και ιδίως οι ΠΟΠ ποικιλίες κονσερβολιάς, το ελαιόλαδο, ποικιλίες 

κρασιού, μέλι,  κελυφωτό φιστίκι- στο οποίο μάλιστα η Περιφέρεια έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή 

στο σύνολο της χώρας,  ξηρά σύκα, διάφορα κηπευτικά, βαμβάκι, όσπρια, γλυκάνισο, ρίγανη και 

τσάι του βουνού.  Ειδική κατηγορία αποτελεί η στέβια, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο 

πειραματικών καλλιεργειών και οι εκτάσεις της αντί να αυξάνουν, βάσει και της δυναμικής του 

προϊόντος και της αυξανόμενης ζήτησης εντός και εκτός χώρας, φθίνουν. Αυτό οφείλεται εν μέρει 

στην απουσία ισχυρού μεταποιητικού εργοστασίου, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις 

παραγόμενες ποσότητες.  Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι παραγόμενες ποσότητες 

εντός της Περιφέρειες καταδεικνύουν ότι δεν επαρκούν για την εξαγωγή πολλών και 

διαφοροποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων.  Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση και 

προτεραιότητα σε γαλακτοκομικά προϊόντα, που καταδεικνύουν τον τοπικό χαρακτήρα, 

απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό- στόχο και έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, η οποία θα 

δικαιολογεί την εξαγωγή του εν λόγω προϊόντος παρά τις μικρές ποσότητες διάθεσής του, όπως 

είναι π.χ. το κατίκι Δομοκού. Μεγάλη δυναμικότητα παρουσιάζει και η καλλιέργεια κτηνοτροφικών 

φυτών για ζωοτροφές, η οποία όμως απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για εγχώρια 

κατανάλωση. Ένα από τα αγροδιατροφικά προϊόντα  που παράγονται σε αξιοσημείωτες 

ποσότητες εντός της Περιφέρειας είναι τα γεώμηλα, εντούτοις οι παραγόμενες ποσότητες δεν 

επαρκούν ούτε για την κάλυψη της εγχώριας αγοράς, όπως παρατηρεί και το Observatory of 

Economic Complexity (https://atlas.media.mit.edu/en/), καθώς η αξία των εισαγωγών της 

χώρας σε γεώμηλα για το 2016, ανήλθε σε 61,8 εκατομμύρια δολάρια. 

https://atlas.media.mit.edu/en/
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Παράρτημα  

Εν συνεχεία παρατίθενται χάρτες απεικόνισης των πλέον δυναμικών καλλιεργειών εντός της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, ακολουθούν χάρτες που περιλαμβάνουν τη δυναμική της 

συγκεκριμένης Περιφέρειας σε σχέση με τη δυναμική όλης της χώρας, στις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις που αφορούν το βαμβάκι,  τους ελαιώνες για παραγωγή ελαιόλαδου, τα βρώσιμα 

όσπρια, τα σύκα και τα ακρόδρυα. 
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