
 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση προώθησης Ελληνικής κομπόστας στην Αγία Πετρούπολη  
(5-03-20100). 
 
 Πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη την 5-03-2010 με μεγάλη 
επιτυχία η εκδήλωση προώθησης της Ελληνικής κομπόστας, όπου παρέστησαν 50 
περίπου άτομα (εισαγωγείς, δ/ντές σουπερμάρκετ ,χονδρέμποροι ,λιανοπωλητές και 
δημοσιογράφοι).  
Την εν λόγω ενημερωτική εκδήλωση, από ελληνικής πλευράς ετίμησαν με την 
παρουσία τους ο Πρόεδρος της  Κοινοπραξίας Προώθησης Ελληνικής Κομπόστας 
‘ΚΟΠΕΚ’ κ. Κ. Αποστόλου , ο  Γενικός Γραμματέας της Ενωσης κονσερβοποιών 
Ελλάδας κ. Χρ. Γιαννακάκης, ο κ. Παντελής Σκαρλάτος εκ μέρους της 
διοργανώτριας εταιρείας ‘Οικονομοτεχνική’  κλπ. 
Απο Ρωσικής πλευράς χαιρέτισε την εκδήλωση ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αγίας Πετρούπολης κ. RISKOV και ο 
διατροφολόλος κ. SERGEIYEVITC. 
 
Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης κοινοτικού 
προγράμματος, που ολοκληρώθηκε το 2009 και ήταν ύψους περίπου 2 εκατ. Ευρώ. 
Παράλληλα το 2010 αναμένεται να αρχίσει νέα εκστρατεία προβολής και 
προώθησης των εν λόγω προϊόντων στην Ρωσική Ομοσπονδία με διαφήμιση, 
δειγματισμό σε σουπερμάρκετ (διανομή 80.000 δειγμάτων) και άλλες ενέργειες 
ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού. 
 
Την αρχή της εκδήλωσης χαιρέτισε ο υπογράφων, ενώ ο Αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Αγίας Πετρούπολης κος RISKOV, ετόνισε ότι μετά την πρόσφατη 
διεθνή οικονομική κρίση θα παραμείνουν και θα ενδυναμωθούν στην αγορά οι 
ισχυρές επιχειρήσεις. Παράλληλα τελευταία παρατηρήσαμε ότι στην Ρωσική αγορά 
κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια για την υποχρεωτική πιστοποίηση των προϊόντων, 
όπως των τροφίμων και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. 
Εκείνο, που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα στην Ρωσική αγορά, είναι ο έλεγχος των 
δειγμάτων και η αποφυγή της επικινδυνότητας των τροφίμων. 
Απο μία πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής υγιεινής τροφίμων του Επιμελητηρίου της 
πόλης,σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε γνωστόν ότι απο τα 95 δείγματα, που 
εξετάσθηκαν προέκυψαν πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι, από το σύνολο των 
95 δείγμάτων στα 57 δείγματα διεπιστώθη η καλή ποιότητα και υγιεινή αυτών, ενώ 
τα 38 δείγματα απο το σύνολο αυτών, ήτοι 40% του συνόλου παρουσίασαν 
αρνητικά αποτελέσματα και ήταν επικίνδυνα για την υγεία. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Προώθησης Ελληνικής Κομπόστας 
‘ΚΟΠΕΚ’ κ. Κ. Αποστόλου ανέφερε ότι μεγάλη σημασία για τα τρόφιμα σήμερα 
έχουν η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια αυτών και οι κανόνες υγιεινής. Ολα 
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αυτά τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, όπως ετόνισε, συγκεντρώνουν τα ελληνικά 
κονσερβοποιημένα ροδάκινα. 
Ακολούθως ανέφερε, ότι η Ελλάδα είναι ο πρώτος εξαγωγέας στον κόσμο για τα 
κονσερβοποιημένα ροδάκινα και η Ρωσία παραμένει ένας μεγάλος πελάτης της 
χώρας μας, αφού απορροφά σημαντικές ποσότητες. Για τον σκοπό αυτό  η 
‘ΚΟΠΕΚ’ παρακολουθεί με σεβασμό της απαιτήσεις του Ρώσου καταναλωτή. 
 
Επι πλέον ετόνισε ότι τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά κονσερβοποιημένα ροδάκινα 
υφίστανται στην Ρωσία τον έντονο ανταγωνισμό της Κίνας. Είναι όμως γνωστό ότι 
τα κινεζικής προελεύσεως προϊόντα είναι φθηνά, αλλά κατώτερης ποιότητας και 
είναι γνωστό το κακό πρόσφατο παράδειγμα της μελανίνης στο γάλα απο την εν 
λόγω χώρα. 
Η πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης,οπως ανέφερε, έχει σαν σκοπό την 
ανεύρεση νέων εισαγωγέων και διανομέων στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. 
Παράλληλα η ‘ΚΟΠΕΚ’, όπως ετόνισε, είναι έτοιμη να βοηθήσει και την 
διαφημιστική καμπάνια των κονσερβοποιημένων ροδακίνων στην περιφέρεια της 
Αγίας Πετρούπολης με ενέργειες προώθησης, διαφήμισης, δωρεάν δειγμάτων σε 
σουπερμάρκετ κ.λ.π.. 
Ήδη στο προσεχές διάστημα θα διανεμηθούν στα σουπερμάρκετ  στην Μόσχα 
80.000 δείγματα και ανάλογες ενέργειες αναμένονται να γίνουν στην Αγία 
Πετρούπολη για την ενδυνάμωση της παρουσίας της χώρας μας στην εν λόγω 
περιφέρεια. 
 
Αναφορικά με την παρουσία των ελληνικών κονσερβοποιημένων προϊόντων στην 
Αγία Πετρούπολη ανέφερε, ότι παρά το γεγονός , ότι τα ελληνικά προϊόντα με την 
επωνυμία ‘DELCOF’ είναι παρόντα σε πολλά σουπερμάρκετ στην Μόσχα, στην 
περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης υπάρχουν μόνο σε ένα. Παράλληλα η επίσκεψη 
του κλιμακίου της ΚΟΠΕΚ στο εν λόγω σουπερμάρκετ βοήθησε στην 
πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας αγοράς σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων και τις τιμές. Διερευνήθη επίσης η παρουσία των ανταγωνιστών μας, 
ήτοι των προϊόντων προελεύσεως Κίνας, που είναι φθηνότερης τιμής και 
χαμηλότερης ποιότητας. 
Πιό συγκεκριμένα οι ελληνικές κονσέρβες ροδακίνων 1 κιλού είναι ακριβότερες κατά 
10-22 ρούβλια και στα ράφια της συγκεκριμένης αλυσίδας υπήρχαν κονσέρβες 
προέλευσης Κίνας προς 60-65 ρούβλια, προέλευσης, Ελλάδας πρός 75-90 ρούβλια 
και προέλευσης Ισπανίας πρός 110-115 ρούβλια το κυτίο. 
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Ακολούθως έλαβε τον λόγο ο κ. Χρ. Γιαννακάκης, Γενικός Γραμματέας των 
κονσερβοποιών Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής της συνεταιριστικής ετιαιρείας 
ΑΛΜΕΕ, ο οποίος δήλωσε τα εξής. 
Η Ελλάδα στα κονσερβοποιημένα ροδάκινα κατέχει την 1η θέση στον κόσμο στις 
εξαγωγές, ενώ η Ρωσία κατέχει την 5η θέση μεταξύ των πελατών μας, αφού η χώρα 
μας εξάγει σε 50 περίπου χώρες. 
 
Έλεγχος φυτουγειονομικών. 
Η Ρωσία, όπως ανέφερε, απαιτεί ελέγχους φυτοϋγειονομικής προστασίας κατά την 
εισαγωγή φρέσκων φρούτων στην χώρα. Οι έλεγχοι αυτοί δέν πραγματοποιούνται  
για την απαγόρευση των εισαγωγών, αλλά κυρίως για την προστασία του 
καταναλωτή, προς αποφυγή κυκλοφορίας επικίνδυνων προϊόντων στην εγχώρια 
αγορά. 
Αναφορικά με τον έλεγχο φυτοϋγειονομικής προστασίας, η ρωσική πλευρά απαιτεί, 
ως γνωστόν, όρια χαμηλότερα από εκείνα που προβλέπονται απο τις Αρχές της 
Ε.Ε. 
Η Ελλάδα για τον σκοπό αυτόν, όπως ανεφέρθη χαρακτηριστικά, σέβεται τον 
πελάτη και ιδιαίτερα τον Ρώσο πελάτη, αφού η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
πελάτη για τα φρέσκα ροδάκινα. Έτσι πραγματοποιούνται από ελληνικής πλευράς 
όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται απο τις Ρωσία.  
 
Για να εννοήσουμε την τήρηση των απαιτήσεων της ρωσικής πλευράς, απο την 
Ελλάδα, ο κ. Γιαννακάκης ανέφερε ότι μία πρόσφατη έκθεση της ρωσικής αρμόδιας 
Υπηρεσίας για το 2009 της ονομαζόμενης ‘Rosselkhoznadzor’ (Veterinary 
Phytosanitary Service), που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, απέδειξε ότι η 
Ελλάδα δέν συμπεριλαμβάνεται στα κράτη που δημιουργούν προβλήματα στο 
επίπεδο των ελέγχων, αφού η χώρα μας βρίσκεται στον κατάλογο των χωρών με τα 
λιγότερα προβλήματα. Πιό συγκεκριμένα στους τελευταίους ελέγχους σε 4.000 
φορτία φρέσκων φρούτων κοινοτικής προέλευσης βρέθηκαν 834 φορτία με 
προβλήματα παραβιάσεων των ορίων και για την Ελλάδα ευρέθηκαν προβλήματα 
σε 16 μόνο φορτία. Ήτοι μόνο 2% των φορτίων της κοινότητας απο το σύνολο των 
προβληματικών φορτίων. 
Πιό συγκεκριμένα απο τα 4.000 φορτία φρέσκων φρούτων, που ελέχθησαν στα 
τελωνεία της Ρωσίας, προβληματικά με σχετικές παραβάσεις υψηλών ορίων 
εντομοκτόνων (pesticides) ήταν 834 φορτία (παραβιάσεις πάνω απο τα 
επιτρεπόμενα όρια). 
Η Ελλάδα, όπως προαναφέραμε  κατέχει μόνο  2% των κοινοτικών παραβιάσεων 
και οι κυριότερες παραβιάσεις της Ελλάδος ήταν η χρησιμοποίηση του 
φυτοφαρμάκου METHAMIDOFOS στα φρέσκα ροδάκινα, όπου για να 
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καταννοήσουμε το πρόβλημα η Ρωσική πλευρά απαιτεί όριο 0,05%, ενώ τα 
κοινοτικά όρια είναι 0,5%. Πρόσφατα όμως η ρωσική πλευρά για το συγκεκριμένο 
φυτοφάρμακο απεδέχθη το όριο της Ε.Ε. 
Σημειώνουμε ότι οι άλλες κοινοτικές χώρες είχαν τα εξής ποσοστά στο σύνολο των 
παραβιάσεων: 
Η Ολλανδία το 16% του συνόλου των παραβιάσεων 
Η  Ισπανία το 10% του συνόλου των παραβιάσεων 
Η Βουλγαρία το 22% του συνόλου των παραβιάσεων. 
Απο τα στοιχεία αυτά, προκύπτουν, όπως ανέφερε ότι η Ελλάδα προσαρμόζεται 
πολύ καλλίτερα απο τις άλλες κοινοτικές χώρες στο τί απαιτεί η Ρωσική αγορά. 
 
Σύστημα ελέγχου φυτοϋγιεινομικής προστασίας στην Ελλάδα 
Ακολούθως εξήγησε το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τον 
έλεγχο ορίων φυτοφαρμάκων. Πιό συγκεκριμένα, τόνισε ότι στην Ελλάδα 
πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος ανάλυσης φυτοφαρμάκων και τα ελληνικά 
ροδάκινα ελέγχονται απο συγκεκριμένα 5 εργαστήρια ελέγχων κρατικά και 
ιδιωτικά, που πρόσφατα ενέκρινε η ρωσική πλευρά.. 
Παράλληλα, όλοι οι Έλληνες αγρότες διαθέτουν ένα σύστημα το ονομαζόμενο 
‘integrated crop management’ βάσει του οποίου ελέγχεται το τι λίπασμα 
χρησιμοποιείται σε κάθε χωράφι, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωπόνοι χορηγούν στους 
αγρότες σχετικές οδηγίες για το ποιό φυτοφάρμακο πρέπει να χρησιμοποιηθεί και 
το πότε θα  πρέπει να ραντίσουν τον αγρό. 
 
Επί πλέον ο κάθε αγρότης είναι υποχρεωμένος να κρατάει το ‘ημερολόγιο του 
χωραφιού’, στο οποίο καταγράφεται το φυτοφάρμακο, η ημερομηνία ραντίσματος 
και άλλα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να γνωρίζουμε καλλίτερα ποιός 
χρησιμοποίησε το φυτοφάρμακο, σε ποιό χωράφι , σε πια περίοδο κ.λ.π. Επίσης 
γίνεται διαπίστωση του ποια φυτοφάρμακα είναι ελαφρά και ποια είναι αυστηρά. 
 
Όταν παραληφθεί, οποιοδήποτε φορτίο, ‘παλέτα’ από τους εξαγωγείς είτε από τις 
παραγωγικές μονάδες κονσερβών κομπόστας, είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τον 
κωδικό του παραγωγού και το χωράφι από όπου προέρχεται το προϊόν. 
Ακολούθως σε κάθε εργοστάσιο παραγωγής κομπόστας περιγράφεται η ώρα και τα 
λεπτά παραγωγής, όπως και η διάρκεια παραγωγής (π.χ. 47 λεπτά ). Με τον τρόπο 
αυτόν η ελληνική πλευρά, μπορεί να γνωρίζει καλλίτερα από ποιόν αγρότη 
δημιουργήθηκε το πρόβλημα και από ποιο χωράφι παράχθηκε το προϊόν, 
χρησιμοποιώντας βεβαίως το αρχείο του αγρότη. 
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το εν λόγω σύστημα είναι ένα σύστημα 
πολυέξοδο, το οποίο, όπως ανέφερε, οι ανταγωνιστές μας δεν προσφέρουν. 
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Επί πλέον όλες οι παραγωγικές μονάδες κονσερβοποιημένων ροδακίνων  της 
Ελλάδος διαθέτουν τα πιστοποιητικά (ΙSO 9001, ISO 22000, IFS International Food 
Standards’), ενώ οι παραγωγικές μονάδες φρέσκων ροδακίνων το πιστοποιητικό 
‘GLOBAL EUROPE GAP’, που εξασφαλίζουν την ποιότητα, την υγιεινή και την 
ασφάλεια των φρούτων. 
Η Ελλάδα , όσον αφορά τις συσκευασίες έχει τις μεταλλικές συσκευασίες κυρίως 1 
κιλού και πολλές άλλες, ενώ πρόσφατα γίνεται προσπάθεια για συσκευασίες 
πλαστικές, όπου ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει το προϊόν. 
Η θέση της Ελλάδος και η αγορά της Ρωσίας 
Η χώρα μας, όπως ανέφεραν ο κ. Κ. Αποστόλου και ο κ. Χρ. Γιαννακάκης είναι ο 
πρώτος εξαγωγέας στον κόσμο ,ενώ η Ρωσία αποτελεί για την Ελλάδα την πέμπτη 
αγορά κονσερβοποιημένων ροδακίνων και την πρώτη για τα φρέσκα ροδάκινα. 
Πιο συγκεκριμένα, το 2009 εξήχθησαν στην ρωσική αγορά περίπου 8.500 τόνοι 
κονσερβοποιημένων ροδακίνων, έναντι 17.000 τόνων και 21.000 τα προηγούμενα 
έτη και παλαιότερα οι εξαγωγές μας στα προϊόντα αυτά έφθαναν μέχρι και τους 
24.000 τόνοι ετησίως. Παράλληλα, η χώρα μας εξάγει επίσης 6.000 τόνους πολτών 
και χυμών ροδακίνων. 
Αναφορικά με την παραγωγή κονσερβοποιημένων ροδακίνων, ανεφέρθη ότι 
τηρούνται όλα τα στάνταρ ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, ενώ για όλες τις 
συσκευασίες των προϊόντων γίνεται η ανακύκλωσή τους. 
Τέλος σχετικά με τις εξαγωγές φρέσκων ροδακίνων στην Ρωσική αγορά ανήλθαν σε 
35.000 τόννους το 2009. 
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