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Agribusiness ονομάζεται το κύκλωμα παραγωγής και 

εμπορίας αγροτικών προϊόντων συμπεριλαμβανόμενης της 

βιομηχανικής επεξεργασίας, της μεταποίησης, μέχρι και την 

τελική κατανάλωση. 

Agrologistics ονομάζεται o τομέας των Agribusiness ο οποίος 

υποστηρίζει τη λειτουργία των αγροτικών επιχειρηματικών 

πάρκων για την μεταφορά, αποθήκευση, πιστοποίηση των 

αγροτικών προϊόντων και των δευτερογενών παραγόμενων 

προϊόντων με τη χρήση συγχρόνων διαδικασιών και 

λειτουργιών διοίκησης εφοδιαστικής (Logistics Management).  

Εμπλεκόμενοι 

 Παραγωγοί και Γεωργικοί Σύμβουλοι 

 Τυποποίηση  

 Αποθήκες & Μεταφορείς 

 Χονδρέμποροι, Λιανέμποροι, Καταναλωτές 

 

Ορισμοί & Εμπλεκόμενοι 



Ορισμένα Στοιχεία 
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Λαχανικά Υπόλοιπα 

Ανάλυση Λαχανικών & Κηπευτικών 
Προϊόντων σε σχέση με τη συνολική 

αγροτική παραγωγή σε εκ. Ευρώ. 
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Λαχανικά & 
Κηπευτικά 
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Ποσόστωση Αγροτικής Παραγωγής σε 
αξίες ανά κατηγορία προϊόντων 



Καλλιεργούμενη γη 

Κεντρική 
Μακεδονία 

17% 

Στερεά Ελλάδα  
15% 

Δυτική Ελλάδα 
15% 

Πελοπόννησος 
12% 

Λοιπή Ελλάδα 
41% 

Ποσόστωση Καλλιεργούμενων 
Χωραφιών 



Επιχειρηματικό Πάρκο 
Αγροτοδιατροφικής Αλυσίδας 

AgroLogistics 



Οφέλη 

 Μείωση κόστους 

 Ποιοτικό προϊόν 

 Εξασφάλιση ποσότητας 

 Εξομάλυνση της διαφοράς των τιμών πώλησης παραγωγού 

και τελικού καταναλωτή προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1:2) 

σε σχέση με το σημερινό μ.ο. (1:4). 

 Οργάνωση στη διακίνηση των προϊόντων. 

 Ενδυνάμωση και παρότρυνση προς το μοντέλο 

οργανωμένων ομάδων παραγωγών. 

 Ενδυνάμωση και παρότρυνση προς το μοντέλο 

συμβολαιακής γεωργίας. 

 Κ.α. 



Διαδικασίες AgroLogistics 

Συγκομιδή 
Διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο βέλτιστο επίπεδο ωριμότητας, έτσι ώστε να 

παραταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων στο μέγιστο. 

Μεταφορά στο 
σταθμό 

συσκευασίας 

Μεταφορά των προϊόντων από το χώρο ανάπτυξης (υπαίθρια καλλιέργεια ή 
θερμοκήπιο) στο σταθμό όπου πραγματοποιείται η συσκευασία. 

Προεπιλογή  
Προεπιλογή των προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει την εξαίρεση αυτών που δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις / προδιαγραφές. 

Ποιοτικός Έλεγχος 
/ Ταξινόμηση / 

Μεγέθυνση  

Η διαδικασία τακτοποίησης των προϊόντων με βάση το μέγεθος (ταξινόμηση) και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα και η σταθερότητα. 

Συσκευασία  
Η διαδικασία ξεκινά με ατομική συσκευασία ή συστοιχία ή τα προϊόντα και καταλήγει 

στην ομαδοποίηση των πακέτων για τη δημιουργία παλετών. 

Ψύξη και 
αποθήκευση 

Αποθήκευση των παλετών σε ψυχρούς θαλάμους, έτσι ώστε τα προϊόντα να 
παραμείνουν φρέσκα όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Μεταφορά  / 

Διανομή 

Φόρτωση των παλετών στα φορτηγά μεταφοράς / διανομής μέσω προσαρμοσμένων 
αποβάθρων φόρτωσης (ράμπες). 



Επιχειρησιακό Μοντέλο  

• Παροχείς μεταμοσχεύσεων, πρώτων 
υλών, λιπασμάτων κ.λπ. 

Προετοιμασία εδάφους και 
μεταφύτευση 

• Ανοιχτές καλλιέργειες / Τοπικά 
θερμοκήπια 

Ανάπτυξη καλλιεργειών, συγκομιδή 
και μεταφορά προς σταθμό 

συσκευασίας 

• Συνεργάτες / Μεσάζοντες Επιλογή, συσκευασία, αποθήκευση 
και μεταφορά 

• Χονδρέμποροι / Κεντρικές Αγορές Μεταπώληση και μεταφορά σε 
λιανοπωλητή 

• Μικροί λιανοπωλητές / Ανοιχτές 
Αγορές /  Εστιατόρια / Ξενοδοχεία 

Τοποθέτηση ετικετών και 
αποθήκευση 

• Τελικός Καταναλωτής 
Προμήθεια & Κατανάλωση 



Παράπλευρα Οφέλη 

Δημοπρατήριο 
Πωλήσεων 

Δημοπρατήριο 
Αγορών 

Τιμή παραγωγού 
Τιμή καταναλωτή 1:2 



Σας ευχαριστώ 


