
Ζήηηζη κρηηικών προϊόνηων 

Δημοζιεύηηκε ζηα Χανιώηικα Νέα ζηις 7 Ιοσνίοσ 2014 

ηοσ Δ. Μαριδάκη 

 

» Θέλοςν νηόπιο μέλι, βόηανα και λάδι ζηα πάθια ηων ζούπεπ – μάπκεη 

» Σςμπεπάζμαηα έπεςναρ πος διεξήσθη ζηο πλαίζιο ηηρ έκθεζηρ “Αγποηικόρ Αύγοςζηορ”  

Νηόπην κέιη, βόηαλα θαη ιάδη δειώλνπλ Διιελεο θαη μέλνη θαηαλαισηέο, πνπ 

επηζθέθζεθαλ ην πεξαζκέλν θαινθαίξη ηνλ “Αγξνηηθό Αύγνπζην”, όηη ζα επηζπκνύζαλ λα 

δνπλ ζηα ξάθηα ησλ ζνύπεξ κάξθεη ηεο ρώξαο ηνπο, ελώ νη πεξηζζόηεξνη δειώλνπλ 

ελζνπζηαζκέλνη κε ηε γεπζηηθή αμία ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ. Ωζηόζν, όπσο πξνθύπηεη 

από ηε δεκνγξαθηθή αλάιπζε ησλ επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα 

είλαη Διιελεο θαη θπξίσο ληόπηνη, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε θαη 

θαιύηεξε δηαθήκηζε θαη πξνβνιή, ώζηε λα κπνξέζνπλ πεξηζζόηεξνη μέλνη λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηα ηνπηθά πξντόληα. 

Σα παξαπάλσ απνηεινύλ νξηζκέλα από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνλ “Αγξνηηθό 

Αύγνπζην 2013”, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία “Sentiment Analysis” γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. 

Η έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηε ρξνληθή δηάξθεηα Παξαζθεπή 

26 Ινπιίνπ κε Παξαζθεπή 2 Απγνύζηνπ 2013. ηα εξσηεκαηνιόγηα απάληεζαλ 500 άηνκα 

θαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ εθείλε ησλ πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ. 

ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο είλαη 

αμηνζεκείσην όηη ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα ήηαλ Διιελεο (70%), ελώ 

αθνινπζνύζαλ νη Ννξβεγνί (5,5%), νη Γεξκαλνί (3,5%), νη Οιιαλδνί (2%), νη Φηλιαλδνί, 

νη Γάιινη, νη  Πνισλνί, νη Ιηαινί θ.ά. ε ό,ηη αθνξά δε ηνπο Διιελεο ην 75,8% ήηαλ από ηα 

Υαληά, ην 11,3% από ηελ Αζήλα θαη ην 12,9% από ηελ ππόινηπε Διιάδα. 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Σν πξώην κέξνο ηεο έξεπλαο εζηίαζε ζηνλ δείθηε ηθαλνπνίεζεο από ηε δηνξγάλσζε, ηνλ 

ρώξν, ηα πξντόληα, ηηο δξάζεηο θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ “Αγξνηηθό Αύγνπζην”. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

• Γηα ηε δηνξγάλσζε:  Σν 55% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 

41,2% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Αληίζεηα 2% έδσζε αξλεηηθή απάληεζε δειώλνληαο ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλν, ελώ έλα 0,8% απάληεζε θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλν. Από ηνπο Διιελεο πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ην 48,7% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν, ην 47,3% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν θαη κόιηο ην 1% απάληεζε θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλν. Αληίζηνηρα από ηνπο 

ηνπξίζηεο ην 68,5% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 28,9% αξθεηά, ελώ κόιηο 

πνζνζηό 1,4% δήισζε θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλν από ηε δηνξγάλσζε. 

• Γηα ηνλ ρώξν:  Σν 52,3% απάληεζε όηη έκεηλε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν, ην 37,1% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν, ην 7,1% ιίγν θαη ην 1,3% θαζόινπ. Από ηνπο Διιελεο ην 43,3% δήισζε 

πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 43% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν, ελώ ην 8,2% απάληεζε ιίγν θαη 

ην 1,8% θαζόινπ. Αληίζηνηρα από ηνπο ηνπξίζηεο ην 71% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν 

θαη ην 22,3% αξθεηά. Πνζνζηό 4,1% απάληεζε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη 2,1% θαζόινπ. 

• Γηα ηα πξντόληα: Ιδηαίηεξα ζεηηθά ήηαλ ηα ζρόιηα ησλ επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο γηα ηα 

ηνπηθά πξντόληα πνπ ζπλάληεζαλ θαη δνθίκαζαλ ζηνλ “Αγξνηηθό Αύγνπζην”. 

πγθεθξηκέλα, ην 63,1% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη 

ην 31,3% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Αληίζεηα ην 3% απάληεζε όηη έκεηλε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν 

θαη ην 0,3% θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλν. Από ηνπο Διιελεο πνπ ξσηήζεθαλ ην 58,4% 

δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 34,7% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Λίγν απάληεζε ην 3,2% 

θαη θαζόινπ ην 2,7%. Αληίζηνηρα από ηνπο ηνπξίζηεο ην 71,9% δήισζε πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλν από ηα πξντόληα πνπ ζπλάληεζε θαη ην 22,3% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. 

Αληίζεηα, έλα πνζνζηό 2,4% απάληεζε όηη έκεηλε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα 0,8% ήηαλ 



εληειώο αξλεηηθό. 

• Γηα ηηο δξάζεηο: ε ό,ηη αθνξά ηηο δξάζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ “Αγξνηηθό Αύγνπζην” ην 

41,5% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα πνζνζηό 37,2% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. 

Αξλεηηθή ήηαλ ε άπνςε γηα έλα πνζνζηό 13,1% πνπ δήισζε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν, ελώ 

έλα 1,5% δήισζε θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλν. Από ηνπο Διιελεο ην 36,5% απάληεζε πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 40,1% αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Λίγν ηθαλνπνηεκέλν δήισζε ην 

12,1%, θαζόινπ ην 1,7% θαη έλα πςειό πνζνζηό 9,6% δελ απάληεζε. Αληίζηνηρα από 

ηνπο ηνπξίζηεο ην 49,5% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 27,2% αξθεηά. Δλα 14% 

απάληεζε ιίγν θαη 0,8% θαζόινπ, ελώ 8,5% δελ ζέιεζε λα απαληήζεη. 

• Γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα: ε ό,ηη αθνξά ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ ρώξν ηεο έθζεζεο ην 

46,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα 32,5% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. Αληίζεηα ην 12,8% δήισζε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 4% θαζόινπ. Από 

ηνπο Έιιελεο ην 40,5% απάληεζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 34% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. Λίγν ηθαλνπνηεκέλνη απάληεζε όηη έκεηλε ην 17,2% θαη θαζόινπ ην 3,9%. 

Αληίζηνηρα από ηνπο ηνπξίζηεο ην 60,3% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 28% αξθεηά. 

Δλα 2,4% απάληεζε ιίγν θαη 4,1% θαζόινπ. 

Γεληθόηεξα, ζε ό,ηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηόπνπ πξνέιεπζεο θαη βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε εθείλνη πνπ εθθξάζηεθαλ πεξηζζόηεξν ζεηηθά (πνιύ/αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη) ήηαλ νη ηνπξίζηεο (98,2%) θαη αθνινπζνύλ νη Υαληώηεο (95,9%) θαη νη 

Διιελεο από ηελ ππόινηπε Διιάδα (79,4%). Αληίζηνηρα γηα ηνλ ρώξν ηα ζεηηθόηεξα 

ζρόιηα (πνιύ/αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη) ήηαλ από ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο (93,3%) θαη 

έπνληαη νη ληόπηνη θαη νη Διιελεο επηζθέπηεο κε πνζνζηό (85,9%). Γηα ηα πξντόληα όιεο 

νη θαηεγνξίεο επηζθεπηώλ εθθξάζηεθαλ κε ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρόιηα ζπγθεληξώλνληαο 

πνζνζηό ζεηηθώλ απόςεσλ πάλσ από 90%. Δηδηθόηεξα, νη ηνπξίζηεο πνπ έκεηλαλ 

πνιύ/αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ 94,2%, νη επηζθέπηεο από ηελ ππόινηπε Διιάδα 

94,1% θαη νη ληόπηνη 92,2%. ρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ζεηηθόηεξεο ήηαλ νη απόςεηο ησλ 

Υαλησηώλ (96,7%) θαη αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο κε 76,7% θαη νη επηζθέπηεο από ηελ 

ππόινηπε Διιάδα κε 71,8%. Σέινο, γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα νη πεξηζζόηεξνη όζσλ 

έκεηλαλ πνιύ/αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ ηνπξίζηεο 88,3% θαη αθνινπζνύλ νη ληόπηνη κε 

75,5% θαη νη επηζθέπηεο από ηελ ππόινηπε Διιάδα κε 73,1%. 

«ΝΑΙ» Δ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΑΓΟΡΔ 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ εζηηάδεη ζην αλ ζα αγόξαδαλ 

κειινληηθά νη επηζθέπηεο θάπνην από ηα πξντόληα πνπ ζπλάληεζαλ ζηνλ “Αγξνηηθό 

Αύγνπζην”. 

πγθεθξηκέλα ην 96,7% δήισζε όηη, ζύκθσλα κε όζα είδε, ζα πξνρσξνύζε ζε 

κειινληηθή αγνξά θάπνησλ από ηα πξντόληα ηεο έθζεζεο (Έιιελεο 97,8%, ηνπξίζηεο 

94,2%), ελώ νη πεξηζζόηεξνη αλέθεξαλ όηη ζα αγόξαδαλ κέιη (90,3%), γιπθά (80,1%), 

γαιαθηνθνκηθά (79,9%), βόηαλα (78,8%), ξαθή (76,6%), θξαζί (70%), ιάδη (66,7%) θαη 

εζπεξηδνεηδή/ρπκνί (56,6%). 

Ωζηόζν, ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζθεπηώλ δηαπηζηώλνληαη αξθεηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. πγθεθξηκέλα ζηηο πξώηεο ζέζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ Διιήλσλ 

βξίζθεηαη ην κέιη (90,7%), ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα γιπθά (κε ίδην πνζνζηό 84,3%) θαη ηα 

βόηαλα κε 80,5%. ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ πξώηε ζέζε βξίζθεηαη ην κέιη (89,2%) θαη 

αθνινπζεί ην ιάδη κε 84,4%, ην θξαζί κε ηε ξαθή κε πνζνζηό 75,6, ελώ πνιύ θνληά ζηηο 

πξώηεο πξνηηκήζεηο βξίζθνληαη θαη ηα βόηαλα κε 74%. 

ε άιιν ζρεηηθό εξώηεκα γηα ην πνηα από ηα βαζηθά πξντόληα ηεο έθζεζεο ζα επηζπκνύλ 

λα βξίζθνληαη ζηα ξάθηα ησλ ζνύπεξ κάξθεη ηεο ρώξαο ηνπο νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ 



κέιη 65,8%, βόηαλα 43,2% θαη ιάδη 41,2%, ελώ αθνινπζνύλ ε ξαθή κε 33,3%, ηα 

γαιαθηνθνκηθά κε 31,8%, ην θξαζί 28%, ηα γιπθά 22,3% θαη ηα εζπεξηδνεηδή/ρπκνί 

14,1%. 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ ζηελ πξώηε ζέζε βξίζθεηαη ην κέιη κε 63,4% θαη 

αθνινπζνύλ ηα βόηαλα κε 40,9% θαη ην ιάδη κε 35,7%, ελώ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ μέλσλ 

ηηο πξώηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ηα βόηαλα κε 73,3%, ην κέιη κε 70% θαη ην ιάδη κε 

60,2%. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ (77,4%) 

απάληεζε όηη αγνξάδεη θαη θαηαλαιώλεη ηόζν ηππνπνηεκέλα όζν θαη κε ηππνπνηεκέλα 

πξντόληα κε ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο αλάκεζα ζηνπο Διιελεο θαη μέλνπο επηζθέπηεο λα 

είλαη κηθξέο (79,5% θαη 73,6% αληίζηνηρα). 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ, ΣΙΜΔ, ΓΔΤΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ε ό,ηη αθνξά ηνλ δείθηε ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ πνηθηιία ησλ πξντόλησλ ην 46% δήισζε 

πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 45,5% αξθεηά, ελώ ην 7,8% απάληεζε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν. 

ρεηηθά κε ηηο ηηκέο νη κηζνί από ηνπο εξσηεζέληεο (πνζνζηό 50%) απάληεζαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη έλα 21,3% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν. Ωζηόζν, έλα αμηνζεκείσην 

πνζνζηό 18,5% απάληεζε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν από ηηο ηηκέο. 

Οζνλ αθνξά ηε γεπζηηθή αμία ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα εθθξάζηεθε κε ηδηαίηεξα ζεηηθά 

ζρόιηα θαζώο ην 63,7% δήισζε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 30,7% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν, ελώ νη αξλεηηθέο απόςεηο (1,8% ιίγν θαη 0,7% θαζόινπ) ζπγθεληξώλνπλ 

πνζνζηό κόιηο 2,5%. 

ε ό,ηη αθνξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε Διιελεο θαη ηνπξίζηεο από ηελ έξεπλα 

δηαθαίλεηαη όηη νη Διιελεο εθθξάδνληαη ζεηηθόηεξα από ηνπο ηνπξίζηεο ζρεηηθά κε ην 

πεδίν ηεο πνηθηιίαο πξντόλησλ (93,5% πνιύ/αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη έλαληη 87,3% 

αληίζηνηρα ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ). Αληίζεηα ζηηο ηηκέο νη Διιελεο ζπγθεληξώλνπλ 

πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο απόςεηο κε 24,7% λα δειώλνπλ ιίγν/θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη 

έλαληη 14,9% ησλ ηνπξηζηώλ. 

Σέινο, ζε ό,ηη αθνξά ηε γεπζηηθή αμία ην 95,9% ησλ Διιήλσλ απάληεζε πνιύ/αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ ηνπξηζηώλ ήηαλ 90,7%. 

ηελ έξεπλα ηνλίδεηαη επίζεο όηη ην 84,1% απάληεζε όηη ζα επηζθεπηόηαλ μαλά κηα 

αλάινγε έθζεζε, ελώ ην 73,8% ζεσξεί ηνλ “Αγξνηηθό Αύγνπζην” σο «κηα σξαία 

ηνπξηζηηθή θαη ηνπηθή δξάζε». Σν 65% δήισζε όηη «θέξλεη πην θνληά ηνλ παξαγσγό κε 

ηνλ θαηαλαισηή», ελώ ην 64,8% αλαδεηθλύεη ηα ηνπηθά πξντόληα. 

Δπίζεο, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (37,4%) ζεκείσζε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζζόηεξεο θνξέο ηνλ ρξόλν. 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ: Τπάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο 

«Ο πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη πνιύ κεγάια πεξηζώξηα αλάπηπμεο 

θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ην ηνπξηζηηθό καο πξντόλ κέζα από 

κνξθέο ηνπξηζκνύ, όπσο είλαη ν αγξνηνπξηζκόο, ν δηαηξνθηθόο 

ηνπξηζκόο θ.ά.», επηζεκαίλεη ν πξόεδξνο ηνπ 

Δκπνξνβηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ Γηάλλεο 

Μαξγαξώλεο, ηνλίδνληαο παξάιιεια όηη ππάξρνπλ πεξηζώξηα 

βειηίσζεο ηνπ “Αγξνηηθνύ Απγνύζηνπ” πνπ ζα ελίζρπαλ ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ζα πνιιαπιαζίαδαλ ηα νθέιε ηνπ γηα ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία. 

Δηδηθόηεξα, ν θ. Μαξγαξώλεο ζεκείσζε όηη ην Δ.Β.Δ.Υ. ζηεξίδεη 

http://i2.wp.com/www.haniotika-nea.gr/media/2014/06/MARGARONHS5-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F.jpg


ηελ έθζεζε ηνπ “Αγξνηηθνύ Απγνύζηνπ”, όπσο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά θαη 

Κηζάκνπ θαζώο «κε απηό ηνλ ηξόπν δίλνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο ηνπξίζηεο, Διιελεο θαη 

μέλνπο λα γλσξίζνπλ θαη λα αγνξάζνπλ ραληώηηθα πξντόληα». 

«Ο “Αγξνηηθόο Αύγνπζηνο” είλαη κία έθζεζε ε νπνία κε ρακειό θόζηνο δηαθεκίδεη ηα 

ηνπηθά καο πξντόληα. Απηό είλαη ην πξώην βήκα, ελώ ηα επόκελα είλαη ε ηππνπνίεζε, ε 

πηζηνπνίεζε, ε εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ marketing θαη ην δπζθνιόηεξν, ην 

άλνηγκα λέσλ αγνξώλ», αλέθεξε ν θ. Μαξγαξώλεο θαη ζπκπιήξσζε: «Αλαθνξηθά κε ηνλ 

“Αγξνηηθό Αύγνπζην” έρνπκε επηζεκάλεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, νη νπνίεο, αλ ξπζκηζηνύλ, ζα 

κπνξνύζε λα κπεη ζην calendar ησλ δηεζλώλ εθζέζεσλ. Γειαδή, δελ πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηόλ εθζέηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ έλαξμε επαγγέικαηνο, επηβάιιεηαη 

λα γίλεη απαγνξεπηηθή ε πώιεζε ρύκα πξντόλησλ, δελ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθόο 

απέλαληη ζηηο λόκηκεο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά ζηνλ “Αγξνηηθό Αύγνπζην” δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο λα έρνπλ κόλν νη ακηγώο ραληώηηθεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, θαηά ηε γλώκε 

κνπ, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ρξνληθά πξνο ην ηέινο Απγνύζηνπ, ώζηε κε ηε δπλακηθή 

ηνπ λα πξνζειθύζεη ηνπξηζκό θαη λα έρεη δηαθεκηζηεί αλάινγα. Σν Δ.Β.Δ.Υ. ζα ζπλερίζεη 

λα ζηεξίδεη ηελ θνηλή απηή πξνζπάζεηα θαη ηε κεηαθνξά ηεο εληόο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, ζύκθσλα όκσο κε ηνπο λόκνπο ηνπ πγηνύο εκπνξίνπ». 

Γηα λα θαηεβάζεηε νιόθιεξε ηελ έξεπλα παηήζηε ΕΔΩ. 

https://www.dropbox.com/s/qmplnf8dzjmo4p4/Agrotikos_Augoustos2013.pdf

