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                                                       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 

                                   Τμήμα Βιομηχανίας ΣΥΡΙΖΑ 

                                   Τομέας Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών. 

 

 

                         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

                      Το υλικό που ακολουθεί αποτελείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό 

του , από την δουλειά που έχει     γίνει από τα  6 μέλη της  ομάδας τροφίμων 

του Τμήματος Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι είναι Μηχανικοί (Χημικοί ή 

Μηχανολόγοι ) και οι οποίοι στην καριέρα τους έχουν ασχοληθεί ή και  

ασχολούνται ακόμη με την παραγωγή στην Βιομηχανία τροφίμων.
1
                   

              Η όλη δουλειά προσπαθεί να διαπνέεται από ρεαλισμό και να προτείνει 

λύσεις που να είναι άμεσα εφαρμόσιμες με μικρό σχετικά οικονομικό κόστος. 

              H παρουσίαση ελπίζει   να εισάγει το ακροατήριο στην συλλογιστική 

του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να εξηγήσει 

πώς μπορεί η βιομηχανία τροφίμων να συμβάλει, και  σε ποιο ποσοστό, σε 

αυτή. 

       

             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

              Η Βιομηχανία τροφίμων και ποτών για το έτος 2011συμμετέχει: 1) Με  

ποσοστό 27,6 στην διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 

             2) Σε ποσοστό 35% στην προστιθέμενη αξία όλης της μεταποιητικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα     το οποίο είναι το μεγαλύτερο από όλες τις 

μεταποιητικές δραστηριότητες.
2
 

            3) Με ποσοστό 22% στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας,με 

2587000000€. 

              Για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών ισχύουν τα ακόλουθα. 

            1) Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελείται σε ποσοστό της 

τάξης του 90% από μικρές επιχειρήσεις των 10 ατόμων. 

            2) Οι εισαγωγές της χώρας για το 2011 σε τρόφιμα σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ ήταν 1.664.100.000€ από χώρες της Ε.Ε και 768.900.000€ από τρίτες 

χώρες. 

              Η Ελλάδα  έχει μικρό πρόβλημα αυτάρκειας σε τρόφιμα. Αυτό 

εντοπίζεται κυρίως στο Βόιο κρέας, στο χοιρινό κρέας,στο μαλακό σιτάρι,στα 

όσπρια και ίσως στο αγελαδινό γάλα. Είμαστε ελλειμματικοί στις ζωοτροφές και 

κυρίως οι τροφές για τα κατοικίδια είναι εισαγόμενες. 

              Αντίστοιχα είμαστε ίσως πρώτοι στην παραγωγή στον κόσμο στις 

βρώσιμες Ελιές και το γίδινο γάλα και κρέας, δεύτεροι ίσως στο Αιγοπρόβιο 

γάλα.Κατατασόμαστε στην πρώτη δεκάδα στην παραγωγή  βερύκοκου,  

βιομηχανικού ροδάκινου και τα εσπεριδοειδή. 

             Στην δουλειά που έγινε ελήφθει υπ’ όψιν η μορφολογία της Ελλάδας και 

πως είναι προσαρμοσμένη η πρωτογενής παραγωγή στην μορφολογία της χώρας 

αλλά και στον πολυκερματισμό του κλήρου. 

                                                
1Τα αποτελέσματα της ομάδας Βιομηχανίας Τροφίμων έχουν αναρτηθεί στο left.gr/programmatika-keimena Για 

παρατηρήσεις.  
2 Μελέτη του ΙΟΒΕ έτος 2013 για την βιομηχανία τροφίμων.  
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              Δεν μπήκε σαν προϋπόθεση αλλαγή των παραγόμενων προϊόντων ανά 

περιοχή.Αυτό υπάρχει σαν μελλοντική πιθανή εξέλιξη μετά από μελέτη και 

προγραμματισμένη δουλειά για την διάθεση των προϊόντων που θα παραχθούν.                

 

 

     ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

 

                Στην Ελλάδα  παράγονται όλα σχεδόν τα προϊόντα διατροφής και σε πάρα πολύ 

καλή ποιότητα . 

                Η βιομηχανική αξιοποίησή τους ( φέτα από αιγοπρόβειο γάλα,κομπόστες και χυμοί 

από ροδάκινα,… ) και η τυποποίησή τους έχει σαν αποτέλεσμα προϊόντα πολύ καλής 

ποιότητας. Αν καταφέρουμε, σε εθνικό επίπεδο να τα πουλήσουμε τότε θα επιτύχουμε 

όλα αυτά  για τα οποία ο τομέας της Βιομηχανίας τροφίμων του τμήματος Βιομηχανίας 

του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι η βιομηχανία τροφίμων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό 

παράγοντα στην Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Θεωρούμε δε ότι είναι τομέας ο 

οποίος μπορεί να αποδώσει καρπούς άμεσα δηλαδή μετά από ένα με δύο χρόνια. 

          Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε όλα τα συνεταιριστικά 

εργοστάσια τα οποία οι κυβερνητικές πολιτικές και διαπλοκές τα έκαναν κέντρα 

απώλειας του εθν.Προϊόντος. Μπορούν μέσα σε ένα χρόνο να βγουν στην 

κερδοφορία,αποπληρώνοντας τα δάνεια που κουβαλάνε κάνοντας κάποια ρύθμιση 

με την δανειοδοτούσα τράπεζα. Είναι ασυμβίβαστο τα ιδιωτικά εργοστάσια στην 

ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ να είναι σε μεγάλο ποσοστό κερδοφόρα και ο Οινοποιητικός 

Συνεταιρισμός ΝΕΜΕΑΣ να κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. 

        

      Τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε είναι 1) Ποιες οι επιλογές του 

ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση της παραγωγής της Βιομηχανίας Τροφίμων ? 2) Πώς θα 

γίνει εφικτό να πουλιέται η αυξανόμενη παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων σε 

αγορές και του εξωτερικού? 

 
            ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

 
       Θεμελιακή αρχή για την αύξηση της παραγωγής είναι  ο τοπικός χαρακτήρας της 

βιομηχανίας τροφίμων.  Ανάπτυξη των μονάδων κοντά στην περιοχή παραγωγής της 

πρώτης ύλης δηλαδή των  αγροτικών προϊόντων.   
       Η επιλογή αυτή  έχει σαν αποτέλεσμα , μείωση του κόστους μεταφοράς αλλά και 

βελτίωση της ποιότητας λόγω των μικρών μετακινήσεων της Α! Ύλης. 

 
 

 

 

 
 

 

         Ποιες είναι οι παραγωγικές μονάδες στις οποίες υπολογίζει ο 

ΣΥΡΙΖΑ να αναπτυχθούν τοπικά και πως θα τις ενισχύσει. 

         1. Σε πρώτη προτεραιότητα είναι η υπάρχουσες συνεταιριστικές Βιομηχανίες 

Τροφίμων οι οποίες είναι εν λειτουργία. Πρώτη προτεραιότητα δεν σημαίνει ότι θα 

χρηματοδοτούνται αυτές δίχως έλεγχο και δίχως να επιστρέφουν τα δάνεια. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό αυτών είναι Α.Ε οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωμένα λογιστήρια,πρόβλεψη 

πωλήσεων,ταμειακό έλεγχο.Με σωστή διαχείριση μπορούν να είναι βιώσιμες και να 

διεκδικήσουν ρύθμιση του χρέους. 
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           Η Πολιτική διαπλοκή έκανε τις Συνεταιριστικές βιομηχανίες προβληματικές. Δεν 

ήταν προβληματικές αμέσως  από την ίδρυσή τους.Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στον 

χώρο που άφησε η Ελαιουργική αναπτύχθηκε η Ελαίδα και αναπτύσσεται και η Μινέρβα 

κάνοντας και εξαγωγές. 
         Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφερθεί σε τράπεζα ειδικού σκοπού για αυτή την δράση της οποίας 

και η πολιτική επιτοκίων δεν θα δημιουργεί αδιέξοδα στις επιχειρήσεις. 

         2. Επόμενη κατηγορία οι Συνεταιριστικές που έχουν πάψει να λειτουργούν και 

ανήκουν σε κάποια τράπεζα .Στην ίδια κατηγορία είναι και εγκαταστάσεις Βιομηχανιών 

τροφίμων οι οποίες για διαφόρους λόγους δεν λειτούργησαν ποτέ ή λειτούργησαν μικρό 
χρονικό διάστημα και σταμάτησαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό από  αυτές ανήκουν σε κάποια 

Τράπεζα  η οποία λογικά θα χαιρόταν να τις ενοικιάσει αντί να τις έχει άψυχα κουφάρια.  

        Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι μεγάλης αξίας (σε γενικές γραμμές το βιομηχανοστάσιο 

βιομηχανίας τροφίμων  κοστίζει περίπου 3000€ /m2 έναντι 1000€ /m2 που κοστίζουν σε 
άλλες βιομηχανίες). 
          Τις εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν νεανικές συλλογικότητες, 
όχι κατ ανάγκην  ολόκληρες.      
          Μπορούν να στεγαστούν σε αυτές , περισσότερες από μία συνεργατικές βιοτεχνίες 
τυποποίησης τροφίμων και να πληρώνουν μικρό ενοίκιο. Έτσι και η τράπεζα θα έχει 
έσοδο ,και το επενδεδυμένο κεφάλαιο στα βιομηχανοστάσια θα αποδώσει  και θα 
παραχθούν προϊόντα προς εξαγωγή.   

        3. Τρίτη κατηγορία δραστηριότητας που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην 

αύξηση του παραγόμενου προϊόντος είναι συλλογικότητες,συνεργασίες δηλαδή παραγωγών 

ή μη, που θα τυποποιήσουν και θα εμπορευτούν το αγροτικό  προϊόν. Για την δράση αυτή 

υπάρχει και ανάγκη,( παράδειγμα η δημιουργία της συνεργασίας ΝΟΤΟΣ στην Ιεράπετρα 
για την εμπορία της δικιάς τους ντομάτας,έξω από το συνεταιριστικό συσκευαστήριο που 

δεν ήξεραν τι θα τους πλήρωνε για κάθε χρόνο ) αλλά και ενδιαφέρον από Νέους κυρίως 

για να ασχοληθούν με το τρόφιμο. Αυτή η περίπτωση είναι και μερική απάντηση στην 
ανεργία και μάλιστα των νέων. 

 

 

        Πως σκεφτόμαστε την πώληση αυτής της τυποποιημένης ή 

νωπής   Παραγωγής     τροφίμων. 

 
       Στην Ελλάδα το λιανικό εμπόριο των τροφίμων ελέγχεται από το μονοπώλιο  των 

Super Market. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κρατιέται η τιμή  των προϊόντων για τον 

καταναλωτή πολύ ψηλά και η τιμή του παραγωγού και του τυποποιητή χαμηλά. Πέρα από 

αυτό  με την αβεβαιότητα στην πληρωμή έστω και με την πρακτική της παρακαταθήκης 

δημιουργεί στους μεταποιητές- προμηθευτές σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας που στο τέλος 

τους στραγγαλίζει. 

     Υπάρχουν αλυσίδες S.Market ελλήνων μετόχων οι οποίες είναι συνεπείς στις 

πληρωμές τους και πολύ καλές στην ποιότητά τους,άρα το πρόβλημα των κακών 

πληρωμών έχει να κάνει με την νοοτροπία της επιχείρησης και όχι με τον συγκεκριμένο 

εμπορικό κλάδο των τροφίμων. Ούτε και με μη βιωσιμότητα της εμπορίας τροφίμων. 
        

   Η λύση στο πρόβλημα είναι αφ’ενός μεν μέσω της δικαιοσύνης ώστε να ξεκαθαρίζονται 

αυτές οι καταστάσεις γρήγορα αφ’ ετέρου δε με την ενίσχυση του θεσμού των Λαϊκών 

αγορών και των κινημάτων τύπου  ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ . 
     Συμμετοχή του κράτους στην βοήθεια της Βιομηχανίας Τροφίμων στην ασφαλή 

πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού. 

     Σαν ελάχιστη  κρατική δράση,για αυτή την βοήθεια,  είναι η ενεργοποίηση των 
εμπορικών τμημάτων των πρεσβειών και η θεσμοθέτηση και ο έλεγχος ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των προϊόντων. 
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       Σαν παράδειγμα να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα σαν τρίτος σε μέγεθος παραγωγός 

Ελαιολάδου στον κόσμο δεν έχει διεκδικήσει την θεσμοθέτηση ,από τον παγκόσμιο 

οργανισμό ελαιολάδου,ποιότητα EXTA-EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  παρ’όλο που 

από τους 300000 ton περίπου που είναι η παραγωγή μας το 40% είναι με οξύτητες 
μικρότερες του 0.4% και μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό αυτού του ποιοτικού ελαιολάδου. 

      Η αποδυνάμωση και ουσιαστική διάλυση του ΕΦΕΤ από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις 

έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να δημιουργήσει ο παραγωγός  
ποιοτικό όνομα στο εξωτερικό.Επιβάλεται κρατική βοήθεια για την δημιουργία ποιοτικού 

ονόματος στις αγορές. 

     

                  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

      

       Ένα σοβαρό πεδίο διάθεσης των διατροφικών προϊόντων είναι ο Τουρίστας. Η θέση 

μας για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων διατροφής συνδέεται 
άμεσα με τον καταναλωτή που έρχεται σαν Τουρίστας στην        χώρα ο οποίος μπορεί να 

είναι ζωντανός διαφημιστής και καταναλωτής των προϊόντων μας στην χώρα του. 

        Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην 
κατεύθυνση να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την τοπική παραγωγή διατροφικών 

προϊόντων. Για παράδειγμα να αναφέρουμε έργα για την διαχείριση των υδάτινων πόρων 

σε κάθε περιοχή ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή. Κατάργηση του Καλλικράτη  και 

δημιουργία άλλων δομών για την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να γίνει δελεαστική η 
οργάνωση της ζωής  των νέων στην επαρχία και να παραμείνουν ή να   γυρίσουν να 

δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους όχι μόνο στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού αλλά και 

στην παραγωγή  και εμπορία προϊόντων. 
 

 

       ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ “ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΜΕ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

         Η  Βιομηχανία Τροφίμων εκτός από την δυνατότητά της να αυξήσει το ΑΕΠ πρέπει 

να δώσει διέξοδο και στην          μείωση της ανεργίας και  κυρίως στην ανεργία των ΝΕΩΝ. 
          Οι Οικογενειακές ΜΜΕ απαντούν με πολύ καλό τρόπο στο πρόβλημα. Αν ψάξουμε 

στην Ελληνική επαρχία, όπου υπήρχαν προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 

πολλές τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες πάνε και καλά. Ο ΝΟΤΟΣ στην Ιεράπετρα, Ο 
ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ στην ΚΟΖΑΝΗ, η κοινότητα στην ΑΝΑΒΡΑ στον Βόλο, Οι κτηνοτρόφοι 

στο Οροπέδιο Ολύμπου. 

         Στην χώρα από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ παράγεται ένα μεγάλο πλήθος επιστημόνων( περίπου 

5000 ετησίως) που οι γνώσεις τους είναι γύρω από το αντικείμενο της Βιομηχανίας 
Τροφίμων. Όλο αυτό το δυναμικό πρέπει να οδηγηθεί στην παραγωγή διότι έχει όλες τις 

προϋποθέσεις για να πετύχει. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει 

άλλη λύση. 
      Βέβαια κάποιος θα πει. Πως δεν υπάρχει λύση ? Υπάρχει η λύση του επενδυτή που θα 

φτιάξει μια μεγάλη βιομηχανία. Κατ’ αρχήν δεν αποκλείουμε αυτή την προοπτική. Όμως η 

μεγάλη βιομηχανία  οργανώνεται σαν εντάσεως μηχανής και όχι σαν εντάσεως εργασίας.       
Άρα μικρή συμμετοχή στην μείωση της ανεργίας. Αναπτύσσονται εύκολα συνθήκες 

μονοπωλίου αλλά και η κατάρρευση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους παραγωγούς  

προμηθευτές και κατ’ επέκταση σε ολόκληρες περιοχές. 

           

                                                    

 

     ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ 

 

          Στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Οι συνεταιριστικές που είναι εν 

ζωή χρειάζονται μόνο ρευστότητα για την εμπορική διαχείριση του προϊόντος η οποία με 

αυστηρό έλεγχο θα αποδοθεί στην Τράπεζα στο τρίμηνο.To μοντέλο είχε λειτουργήσει 
πολύ καλά στην ΑΕΒΕΚ στην ΚΕΡΚΥΡΑ. 
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             Οι αργούσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ,επειδή στο τρόφιμο χρησιμοποιείται 

κυρίως ανοξείδωτο,  χρειάζονται μικρή δαπάνη για να επανακινήσουν.Εάν δε το προϊόν 

πουληθεί άμεσα το άνοιγμα της αγοράς σε πίστωση θα είναι μικρό,το αντέχει η αγορά. 

 
       Οι  μικρές οικογενειακές ή συνεργατικές βιοτεχνίες χρειάζονται κεφάλαια της τάξης 

των 50000 με 100000 € και μπορούν να γίνουν οι επενδύσεις με μικρά βήματα τα οποία 

είναι και περισσότερο ασφαλή. Μπορεί να γίνει με ίδια κεφάλαια αλλά και με την ύπαρξη 
τράπεζας  η οποία δεν θα λειτουργεί με τον ληστρικό,τοκογλυφικό εξοντωτικό τρόπο που 

λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα. 

       Η συνεχής αλλαγή του φορολογικού περιβάλλοντος και τα συνεχή χαράτσια των 

ελευθεροεπαγγελματιών και των μικροεπιχειρηματιών κάνουν τους νέους 

διστακτικούς.Για να υπάρξει πιθανότητα ανάληψης ρίσκου από τους νέους πρέπει 

να υπάρξει και σταθερότητα στους κανόνες του παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

             

 

             

 

 

 

 


