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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
(23-24/11/2018) 

Διήμερη δράση για την προώθηση της ελληνικής κομπόστας ροδάκινου πραγματοποιήθηκε 
από τη ΔΕΛΚΟΦ (Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων) στη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο του 
προγράμματος  «Peach Flavour», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η δράση περιλαμβάνει την 
προώθηση του προϊόντος σε καταναλωτές του δικτύου  λιανικής, της τοπικής αγοράς (μεγάλες 
αλυσίδες supermarkets και μικρότερα καταστήματα λιανικής),  μέσω επιτόπιας παρουσίασης και 
γευστικών δοκιμών και θα διαρκέσει έως την 5η Δεκεμβρίου 2018. Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο, παρουσία τοπικών συνεργατών, εκπροσώπων 
εταιρειών τροφίμων και ποτών, chef ζαχαροπλαστικής και εκπροσώπων Τύπου. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους εκπροσώπους του Δικτύου Κονσερβοποιών 
και γευστική δοκιμή της εσοδείας 2018.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΛΚΟΦ, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως στην 
παραγωγή κομπόστας ροδάκινου, μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ. Ο κλάδος της μεταποίησης ροδάκινου 
αποτελείται από 15 εργοστάσια, ιδιωτικά και συνεταιριστικά και, είναι κατά 98% εξαγωγικός. Τα 
κέρδη από τις πωλήσεις ανέρχονται στα 350-400 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ απασχολεί 10.000 
αγροτικές οικογένειες και 12.000 εργαζόμενους (μόνιμους και εποχιακούς). 

Η φετινή εσοδεία ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι (λόγω έντονων καιρικών φαινομένων) 
και πέρα από την παραγωγική δυναμικότητα που υπόσχονται τα 188.000 στρ. συμπύρηνου 
ροδάκινου (το συμπύρηνο ροδάκινο χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή κομπόστας και δεν 
είναι βρώσιμο) που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.  

 
                     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Συνολική 
Παραγωγή 
Συμπύρηνου 

425.000 302.000 277.000 380.000 316.000 

Αγορά 
συμπύρηνου 
για κομπόστα 

291.000 235.400 222.000 291.000 268.000 

Χαρτοκιβώτια 
Αναγόμενα (εκ.) 

12,8 10,5 8,5 13,6 11,8 

Καλλιεργούμενα 
Στρέμματα 

118.000 162.000 172.000 183.000 188.000 

                 ΠΗΓΗ:ΔΕΛΚΟΦ 
 
Χαρτοκιβώτια : 24 κουτιά κομπόστα του 1 κιλού 
Δασμολογικοί κωδικοί ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη και το μέγεθος της συσκευασίας: 2008.70.61 - 2008.70.69 - 2008.70.71 - 
2008.70.79 - 2008.70.92 - 2008.70.98 

 

Η Νοτιοανατολική Ασία, αποτελεί αγορά ειδικού ενδιαφέροντος για την ελληνική κομπόστα, 
παρόλο που είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε θέματα ποιότητας και συνεργασίας. Στη Σιγκαπούρη 
εξάγονται 100.000 kg ετησίως κονσερβοποιημένου ροδάκινου ανώτερης ποιότητας (superior) της 
κατηγορίας fancy, το οποίο χρησιμοποιείται  κατά 90% στη ζαχαροπλαστική. Στη συγκεκριμένη 
κατηγορία (ροδάκινου), η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στη Σιγκαπούρη από την Ν. 
Αφρική. Οι εκπρόσωποι της ΔΕΛΚΟΦ αναμένουν θετική εξέλιξη στις πωλήσεις του 2019, καθώς 
δύο εργοστάσια ανταγωνιστριών χωρών έπαυσαν τη λειτουργία τους το 2018  (Seneca στην 
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Καλιφόρνια και  Langerberg  στη Ν. Αφρική), γεγονός το οποίο αναμένεται να δώσει περεταίρω 
ώθηση στις ελληνικές εξαγωγές. 

 Το Γραφείο μας παρακολούθησε ανελλιπώς τις δράσεις και τις δύο ημέρες (supermarket και 
δεξίωση) και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί εσωτερικά για την πορεία του κλάδου λιανικής της 
Σιγκαπούρης και τις νέες τάσεις στον τομέα τροφίμων και ποτών. Ταυτόχρονα είχε την ευκαιρία να 
ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Σιγκαπούρης για την υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία 
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων καθώς και, για τον προγραμματισμό προωθητικών ενεργειών 
για την ελληνική κουζίνα, εκ μέρους της Πρεσβείας, οι οποίες αναμένεται να λάβουν χώρα εντός του 
2019.               
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