


1935
• Ίδπτςη σηρ Παναιγιαλείοτ Ένψςηρ τνεσαιπιςμών. 

1983

•Η Π.Ε. επιφειπεί επιστφώρ , και για ππώση υοπά ςσην Ελλάδα, 

να καλλιεπγήςει , ςτςκετάςει και εξάγει οπγανικό πποωόν.

1990

•Tο καινούπγιο επγοςσάςιο ςσαυίδαρ ιδπύεσαι ςσιρ ιδιοκσήσερ 

πλέον εγκασαςσάςειρ , όποτ επεξεπγάζεσαι και εξάγεσαι έψρ 

και ςήμεπα η πεπίυημη ςσαυίδα  « Βοςσίσςα » .

1998
• Χάπει ςσιρ ενέπγειερ σηρ ΠΕ , η « Βοςσίσςα » 

αναγνψπίζεσαι και κασοφτπώνεσαι ψρ Π.Ο.Π πποωόν.

2012
• Η Π.Ε. αποσελεί σην ππώση ςτνεσαιπιςσική οπγάνψςη 

ποτ μεσασπέπεσαι ςε Ανώντμη εσαιπία.



Δίκστο μελών: 6,000 
παπαγψγοί
Σοποθεςία : Αίγιο 
Αφαΐαρ  
Σπία επγοςσάςια: 
 σαυίδαρ
 Ελαιόλαδοτ 
 Εςπεπιδοειδών

….ηαθεπά κεπδοθόπορ

Παναιγιάλειορ Ένψςη τνεσαιπιςμών



Kοπινθιακή ζηαθίδα «Βοζηίηζα» 

Π.Ο.Π. 

• Κοπινθιακή ζηαθίδα επαπσιακή-Gulf

• Δλληνική ζοςληανίνα

• Έξηπα παπθένο ελαιόλαδο

• Δζπεπιδοειδή

• (Λεμόνι, Ποπηοκάλι)

• Οπγανικά πποϊόνηα από ηο 1983
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 Ιςφτποί δεςμοί με σα μέλη παπαγψγούρ.

 ύγφπονα επγοςσάςια.

 Έπετνα & Ανάπστξη

 Ιςφτπή Διεθνή παποτςία



 Oι   ιςφτποί  δεςμοί  μεσαξύ  σψν  μελών  και  σηρ   Ένψςηρ 
παπέφοτν εξ ’απφήρ ποιοσικό πλεονέκσημα ςσα σοπικά μαρ 
πποωόνσα. τγκεκπιμένα με σην:

1. Διαπκή επιςσημονική - γεψσεφνική  τποςσήπιξη καθ’ όλη σην 
διάπκεια σηρ καλλιέπγειαρ.

2. Παποφή γεψπγικών ευοδίψν και οικονομική ςσήπιξη.

3. Παποφή  κσηνιασπικών τπηπεςιών, ςτμβοτλετσικών  
τπηπεςιών  ςε  θέμασα  οικονομικά, Σεφνικά ( π.x.  ύνσαξη  
δηλώςεψν για  σοτρ  Δαςικούρ  φάπσερ, Κσημασολόγιο, ΟΔΕ 
κλπ.)

4. Εκπποςώπηςή  σψν  για   θέμασα   ποτ  σοτρ αυοπούν  ςσοτρ 
πολισειακούρ θεςμούρ και σοτρ Δημόςιοτρ υοπείρ.

solidarityjustice wholeness



• Επενδφουμε ςυνεχϊσ ςτα εργοςτάςια μασ. 

• Πιςσοποιήςειρ : ISO 9001, ISO 20000 , BRC, BRC, FISMA, KOSHER, 
HALAL, GLOBAL GAP.

• Είμαςσε μια από σιρ πλέον ςύγφπονερ εσαιπείερ ςσην Ελλάδα   
ποτ  έφοτν επγαςσήπια ποιοσικού ελέγφοτ πιςσοποιημένα κασά
ISO 17025.

• Οι γραμμζσ  παραγωγήσ   διαθζτουν  υψηλήσ   τεχνολογίασ ςυςτήματα  
διαλογήσ  και ελζγχου όπωσ  lasers, Χ-ray, μεταλλικοφσ ανιχνευτζσ κλπ.



 Επί πολλά έση τλοποιούμε επετνησικά έπγα για σην ςσαυίδα με 
ςτγφπημασοδόσηςη Ετπψπαωκών κονδτλίψν. 

 τνεπγαζόμαςσε ςσην έπετνα με ελληνικά αλλά και ετπψπαωκά 
πανεπιςσήμια και ινςσισούσα.

 Μέςα από σην έπετνα αναδείξαμε σην τχηλή διασπουική αξία σηρ 
Κοπινθιακήρ ςσαυίδαρ ποτ σην κασασάςςοτν ςσα τπεπ-σπόυιμα.

 Οι έπετνερ μαρ, εκσόρ σψν άλλψν , αναδεικνύοτν για σην 
Κοπινθιακή ςσαυίδα σα εξήρ:

1. Είναι ένα πποωόν τχηλήρ ςτγκένσπψςηρ ςε ανσιοξειδψσικά.

2. Δπα ενάνσια ςσιρ νετποεκυτλιςσικέρ παθήςειρ.

3. Βοηθά ςσην κασαπολέμηςη σοτ οξειδψσικού ςσπερ.

4. Πποςσασεύει σα κόκκαλα και ατξάνει σην ανσοφή σψν μτών

5. Ρτθμίζει σο ςψμασικό βάπορ και σην απσηπιακή πίεςη.



Εξαγωγές σταυίδας:

• Πεπίπος ηο 60-65% ηηρ ελληνικήρ   

παπαγωγήρ.

• Πάνω από ηο 80% ηηρ «Βοζηίηζαρ»  

Π.Ο.Π.

• Κύπιερ αγοπέρ: Ηνωμένο Βαζίλειο, 

Ολλανδία, Γεπμανία, Η.Π.Α κ.α.

• Δξαγωγέρ ανά ηον κόζμο, ζε   

πεπιζζόηεπερ από 40 σώπερ.

Η ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ ΔΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΑΦΙΓΑ 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΔΙΟ  ΕΝΩΗ  ΣΤΝΔΣΑΙΡΙΜΩΝ



 Η   εκσίμηςη   σψν    ψυελειών    σηρ    καλλιέπγειαρ 
κοπινθιακήρ ςσαυίδαρ έδειξε ση ςημανσική ςτμβολή 
σοτ πποωόνσορ  ςσην οικονομία σψν  Πεπιυεπειακών 
Ενοσήσψν  ποτ   καλλιεπγείσαι  ( Αφαΐαρ, Κοπινθίαρ, 
Ηλείαρ, Μεςςηνίαρ και Ζακύνθοτ).

 Απιθμόρ σψν πλήπψρ απαςφολοτμένψν  ςσον  κλάδο:
πεπίποτ 6.500 άσομα ( 5.000 παπαγψγοί, 800 άσομα 
ςσιρ δπαςσηπιόσησερ μεσαποίηςηρ και εμποπίαρ, 700 
εποφικά απαςφολούμενοι). Δεν  ςτμπεπιλαμβάνονσαι 
οι φιλιάδερ επγάσερ γηρ.
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Καλλιεπγούμενη έκσαςη με κοπινθιακή ςσαυίδα σην 
πεπίοδο 
2005-2016 (ςε ςσπέμμασα)   



 Η μεγάλη μείψςη σηρ  ςσαυιδοκαλλιέπγειαρ δτςστφώρ 
επιβεβαιώνεσαι  σο  2017  από  σοτρ ελέγφοτρ για σην 
ςτνδεδεμένη ενίςφτςη.

 ύμυψνα με  σα δικά μαρ  ςσοιφεία  οι καλλιεπγούμενερ 
εκσάςειρ ςήμεπα δεν ξεπεπνούν σα 90.000 ςσπέμμασα… 



 Η καλλιέπγεια σηρ Κοπινθιακήρ ςσαυίδαρ παποτςιάζει 
σιρ   μεγαλύσεπερ    δαπάνερ   παπαγψγήρ   οι   οποίερ 
εκσιμώνσαι  ςσα    489 € / ςσπέμμα,  ενώ  οι   δαπάνερ 
παπαγψγήρ   σηρ   καλλιέπγειαρ   σοτ  αμπελιού  οινο-
ποίηςηρ εκσιμώνσαι πεπίποτ ςσα 435 €/ςσπέμμα.

 Σο  κόςσορ  για   σην   ελαιοποίηςη είναι   ςημανσικά 
φαμηλόσεπο,  και  εκσιμάσαι  ςε  λιγόσεπο  από 350 €/ 
ςσπέμμα .

 Η καλλιέπγεια σηρ κοπινθιακήρ ςσαυίδαρ αναδείφσηκε   
ψρ η πιο   αποδοσική οικονομικά   ςτγκπισικά   με   σιρ 
ανσαγψνιςσικέρ  καλλιέπγειερ. 



 Η ςσαυίδα είναι ένα ιςσοπικό πποωόν. Οι ππώσερ  αναυοπέρ  ςση  
ςσαυίδα ενσοπίζονσαι ςσον Όμηπο αλλά και μεσαγενέςσεπα ςσον 
Απιςσοσέλη. Αποσέλεςε σο μοναδικό υπούσο ςσο αμπάπι σοτ 
Κολόμβοτ και ένα από σα αγαπημένα υπούσα σηρ βαςίλιςςαρ 
Ελιςςάβεσ Ά.

 Διαφπονικά ςτνειςέυεπε ςημανσικά ςσην οικονομία σηρ φώπαρ μαρ.

 Η πολισεία ουείλει ςήμεπα να ςσηπίξει σην αναμπέλψςη.

 Εμείρ ςσην  Π.Ε.  γνψπίζοτμε όσι  η  άμεςη  ανσαπόκπιςη ςσιρ νέερ 
ςτνθήκερ και σάςειρ σηρ παγκόςμιαρ αγοπάρ μποπεί να  επισετφθεί 
αποσελεςμασικά   μόνο  με  σην  ςτνεπγαςία  σηρ  ακαδημαωκήρ  και 
επετνησικήρ κοινόσησαρ  με σον παπαγψγικό ιςσό σηρ φώπαρ μαρ. 

 Η  επιςσημονική  έπετνα και η  καινοσομία  αποσελούν ςημανσικούρ 
παπάγονσερ   για   σην   ενίςφτςη   σηρ   ανσαγψνιςσικόσησαρ   σψν 
εξαγψγών.

 Με σην κασηγοπία σψν “super-foods” να ανθίζει, παποτςιάζεσαι μια 
φπτςή  ετκαιπία. Η  ανάδειξη  μέςψ  σηρ  έπετναρ   σηρ   κοπινθιακήρ 
ςσαυίδαρ ψρ έναρ διασπουικόρ «θηςατπόρ»  δηλαδή η ένσαξή σηρ 
ςσην κασηγοπία σψν τπεπσπουών,θα σονώςει ςημανσικά σην ζήσηςη 
και θα ατξήςει σην σιμή πώληςηρ.
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