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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
  

ΣTOIXEIA  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ 
 
 
 O τομέας της γεωργίας στη Κύπρο αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,6% του ΑΕΠ και  με 
το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης στον εν λόγω τομέα, απασχολείται ποσοστό 5,4% 
του ενεργού πληθυσμού. Ωστόσο ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του ενεργού πληθυσμού, 
εμπλέκεται στη γεωργία με το καθεστώς της μερική απασχόλησης. Η χρησιμοποιούμενη 
γεωργική επιφάνεια αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής έκτασης του νησιού (1367 τ. 
χλμ.). 
 Τα σημαντικότερα φρέσκα εγχωρίων παραγομένων γεωργικών προϊόντων είναι οι 
πατάτες, οι τομάτες καθώς και τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα καρπούζια.  
 
 Παραγωγή 
 
 Η Κύπρος είναι μια μικρή παραγωγός χώρα φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 
αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 1% της συνολικής παραγωγής των κρατών της ΕΕ.1 
 Από το 2001-2005, η παραγωγή φρούτων αυξήθηκε κατά 4% φθάνοντας τους 
310.000 τόνους (2005), με τα σταφύλια να αντιπροσωπεύουν το 26% της συνολικής 
παραγωγής, τα καρπούζια το 13% και τα μανταρίνια το 12%. Οι εξαγωγές εσπεριδοειδών 
το 2005 ανήλθαν σε 70.492 τόνους και το 11μηνο 2006 σε 59.911 τόνους .2 
 Η παραγωγή λαχανικών, για την περίοδο 2001-2005, παρέμεινε σταθερή 
ανερχόμενη στους 100.000 τόνους. Τα σημαντικότερα προϊόντα ήσαν οι τομάτες (38% της 
συνολικής παραγωγής), τα αγγουράκια (16%), τα κρεμμύδια (7%), τα λάχανα (6%). Aξίζει 
πάντως να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο αγροτικό εξαγώγιμο προϊόν της Κύπρου είναι 
οι πατάτες (για το 2005 οι εξαγωγές τους ανήλθαν σε 69.030 τόνους και το 11μηνο 2006 
σε 69.923 τόνους).3 
 
 Κατανάλωση 
 

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατά κεφαλή 
κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Κύπρο είναι υψηλή. Το 2003 η ετήσια 
κατά κεφαλή κατανάλωση φρέσκων φρούτων ανήλθε στα 177 κιλά ενώ αυτή των 
λαχανικών στα 150 κιλά.4 
 Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία τα πορτοκάλια έρχονται πρώτα στη προτίμηση 
των καταναλωτών φρέσκων φρούτων (12% της συνολικής κατανάλωσης φρέσκων 
φρούτων) και ακολουθούν τα μήλα (με ποσοστό 11%) και τα επιτραπέζια σταφύλια (με 
ποσοστό 10%). 
 Όσον αφορά στη κατανάλωση λαχανικών οι τομάτες έρχονται πρώτες στη 
προτίμηση των καταναλωτών λαχανικών (30% της συνολικής κατανάλωσης λαχανικών).  
                                          
1 FAOSTAT 2006 
2 Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου 
3 Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου 
4FreshFel Europe 2004  
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  Εισαγωγές - εξαγωγές 
 
 Όσον αφορά στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών για το 2005, οι εισαγωγές 
ξεπέρασαν τα  25 εκατ. ευρώ σε αξία και τους 25.000 τόνους σε ποσότητα. Σημειώνουμε 
ότι στη περίοδο 2001-2005, η αξία των εισαγωγών των ανωτέρω προϊόντων αυξήθηκε 
κατά 131%5 . 
 Από τα εισαγόμενα φρέσκα φρούτα, τα κυριότερα προϊόντα ήταν τα μήλα, οι 
μπανάνες και τα ροδάκινα. Οι σημαντικότεροι προμηθευτές ήταν η Ελλάδα, η Ιταλία και η 
Ολλανδία. Από τις εισαγόμενες ποσότητες λαχανικών, τα κυριότερα προϊόντα ήταν οι 
πιπεριές, τα μανιτάρια και τα κρεμμύδια ενώ οι σημαντικότεροι προμηθευτές των 
προϊόντων αυτών ήταν η Ολλανδία, το Ισραήλ και η Πολωνία.  

Οι εξαγωγές κυπριακών φρούτων, για το 2005 ξεπέρασαν τα 37 εκατ. ευρώ (περί 
τους 72.000 τόνους) ενώ για την περίοδο 2001-2005 η αξία των κυπριακών εξαγωγών 
φρούτων αυξήθηκε κατά 30%. Από τα εξαγόμενα φρούτα τα σημαντικότερα ήταν τα 
εσπεριδοειδή. 

Παράλληλα οι εξαγωγές λαχανικών για το 2005 ξεπέρασαν τα 11 εκατ. ευρώ (περί 
τους 8.000 τόνους) ενώ για την περίοδο 2001-2005 η αξία των κυπριακών εξαγωγών 
λαχανικών αυξήθηκε κατά 35% με κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα τα μαρούλια, τις 
τομάτες και τα αγγουράκια. 

 
Δίκτυα διανομής - διάθεσης και τιμές λιανικής φρέσκων φρούτων και λαχανικών  
 
Η διανομή των ανωτέρω προϊόντων στη κυπριακή αγορά πραγματοποιείται από 

ιδιωτικές εταιρείες, αρκετές από τις οποίες είναι και παραγωγοί, που τροφοδοτούν τις 
μεγάλες υπεραγορές αλλά και τα μικρότερα σημεία διάθεσης φρούτων και λαχανικών 
(φρουταρίες), που καλύπτουν όλα τα σημεία πώλησης στο νησί.   

Παράλληλα, όσον αφορά στη συσκευασία και εξαγωγή εσπεριδοειδών, οι 
Συνεργατικές Εταιρείες του τομέα εμπορίας γεωργικών προϊόντων, περιφερειακές ή 
παγκύπριες, ασχολούνται με την ομαδική συγκέντρωση και εξαγωγή γεωργικών προϊόντων 
των μελών τους. Αρκετές από αυτές έχουν αποθηκευτικούς χώρους, ψυκτικούς θαλάμους 
και αυτοκίνητα για την μεταφορά των προϊόντων. 

 Σημειώνουμε ότι οι κυπριακές εξαγωγές εσπεριδοειδών, που υλοποιείται μέσω των 
Συνεργατικών Εταιρειών, καλύπτει ποσοστό που κυμαίνεται  (πενταετία 2001/2-2005/6) 
από 28%-30%.  

 
Οι σημαντικότερες αλυσίδες υπεραγορών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 

σημείων διάθεσης των φρούτων και λαχανικών είναι η Υπεραγορά Ορφανίδης, η Carrefour 
Μαρινόπουλος, ο Όμιλος Hermes και η Υπεραγορά Άλφα Μέγα.  

Οι τιμές λιανικής (ενδεικτικές για τον Φεβρουάριο 2007) για τα φρούτα και λαχανικά 
είναι διαμορφωμένες ως εξής : 

 
- πορτοκάλια 0,52 ευρώ/κιλό 
- κλημεντίνες 0,50 ευρώ/κιλό 
- γκρέϊπφρούτ 0,26 ευρώ/κιλό 
- μήλα (εισαγ.) 0,82 ευρώ/κιλό 
- ακτινίδια (εισαγ.) 0,96 ευρώ/κιλό  

                                          
5 EUROSTAT 2006 
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- τομάτες 1,22 ευρώ/κιλό 
- αγγουράκια (θερμοκ.) 1,75 ευρώ/κιλό 
- κουνουπίδι 0,61 ευρώ/κιλό 
- μανιτάρια 3,50 ευρώ/κιλό 
- αγκινάρα (τεμάχιο) 0,70 
- αρακάς 3,41 ευρώ/κιλό. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας6, ο δείκτης τιμών 

παραγωγού στα φρούτα για το 2006 ήταν αισθητά αυξημένος έναντι του 2005, 
παρουσιάζοντας άνοδο κατά 27,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν 
ελάχιστα αυξημένος το 2005 έναντι του 2004 (μόλις 2,8%). 

Παράλληλα ο δείκτης τιμών παραγωγού στα φρέσκα λαχανικά για το 2006 
αυξήθηκε έναντι του 2005 κατά 7,8%, στις τομάτες κατά 7,9% για την αντίστοιχη περίοδο 
ενώ στα αγγουράκια παρουσίασε μείωση κατά 1,4% έναντι του 2005.   
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6 Ενημέρωση 9.3.2007 


