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Ξξόινγνο
Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηεο ηνκέα,
ην νπνίν θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,
θέξεη ηε ζπκβνιηθή νλνκαζία «θαιάζη» αγξνηηθώλ πξντόλησλ, θαζψο δνκείηαη γχξσ απφ
ζπγθεθξηκέλα αγξνηηθά πξντφληα ηα νπνία δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία
θαζψο θαη ζηνλ παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ξξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ
αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ζην ζχλνιν ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθή ηεο
ηαπηφηεηα.
Ν αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, απνηειεί βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο θαη
απαζρφιεζεο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ησλ πεξηνρψλ ηεο, παξά ηε ζπλερή θζίλνπζα πνξεία ηνπ.
Ρηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ζεκαληηθέο εμειίμεηο έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαη ην θφζηνο
παξαγσγήο, θαη ηδηαίηεξα ζηε βησζηκφηεηα νξηζκέλσλ θιάδσλ ηφζν ζε Ξεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε Δζληθφ
αιιά θαη Ξαγθφζκην επίπεδν.
Νη ζπλερείο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο Θνηλήο Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο (Θ.Α.Ξ.), ε δηεχξπλζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) πξνο ηελ Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη αλαδηαξζξψζεηο ζηελ αιπζίδα
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ κε ηελ παξνπζία ηζρπξψλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, νη ζπρλέο
δηεζλείο δηαηξνθηθέο θξίζεηο, νη ζπλερηδφκελεο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαγθφζκηνπ
Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ.), ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαζψο θαη ε επεξρφκελε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη κφλν κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ
λέεο ζπλζήθεο ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Νη εμειίμεηο απηέο είλαη αλακελφκελν λα επεξεάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ παξαγσγψλ, πνιινί απφ ηνπο
νπνίνπο ζεσξνχλ ην κέιινλ αβέβαην θαη πξνβιεκαηηθφ. Ρα θχξηα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα
δψζνπκε απάληεζε είλαη: πνηνη είλαη νη θιάδνη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο καο πνπ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα επηβίσζεο; θαη, πνηνο είλαη ν ηξφπνο άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηε ζηήξημε φζσλ θηλδπλεχνπλ
πεξηζζφηεξν; Κε ζηφρν πάληα λα μεπεξαζηνχλ νη ζηξεβιψζεηο θαη ε παζνγέλεηα ηνπ παξειζφληνο νη
νπνίεο θαζήισζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ζπξξίθλσζαλ ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ καο
θαη εμνβέιηζαλ ηε ρψξα καο απφ ηελ δηεζλή αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Πήκεξα είλαη ε ζηηγκή γηα ιχζεηο, φζν δχζθνιεο θαη αλ θαίλνληαη. Νθείινπκε λα μεθχγνπκε απφ ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία καο έρνπλ νδεγήζεη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ ηνκέα. Νη πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο, αλ
ν παξαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, ζηεξηρζεί ζηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ζηελ
ζπλέξγηα κεηαμχ ηεο παξαγσγηθήο, κεηαπνηεηηθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλ αιιάμνπκε ηα
δεδνκέλα. Απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε κφλν κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζπάζεηα φισλ καο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξσηνγελήο παξαγσγή ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηεξίδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο
φιεο ζπγθξφηεζεο ηνπ «θαιαζηνύ» αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ην νπνίν απνηειεί κηα θαηλνηφκν ηδέα
ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. Κηα ηδέα ε νπνία έξρεηαη λα δψζεη ψζεζε θαη εμσζηξέθεηα
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
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Ρν «θαιάζη» αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνηειεί ην πξψην νινθιεξσκέλν βήκα ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηεο ηνκέα θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θαιαζηνχ.
Αληίζηνηρεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δνκψλ (νξγαλσηηθψλ, εκπνξηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θ.α), ησλ πνιηηηθψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ εληφο
ηνπ νπνίνπ ζα επηρεηξεζεί ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν
πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε
πξφηαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πξνο ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα
ην «θαιάζη» αγξνηηθώλ πξντόλησλ ην νπνίν απφ θνηλνχ κε ηα «θαιάζηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ»
ησλ ππνινίπσλ Ξεξηθεξεηψλ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε επί ηεο νπνίαο ζα δηακνξθσζεί ην αλαπηπμηαθφ
ζρέδην ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζε εζληθφ επίπεδν θαζψο θαη ε δηεθδίθεζε πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο/-σλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2020.
Δίλαη θαηξφο, ε Ξεξηθέξεηά καο εθκεηαιιεπφκελε ηελ επθαηξία πνπ ηεο δίλεηαη λα αμηνπνηήζεη ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη θαη δψζεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζαλ κνριφ
ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο καο νηθνλνκίαο.
Ρν θείκελν ηνπ «θαιαζηνύ» αγξνηηθώλ πξντόλησλ είλαη απνηέιεζκα κηαο καθξάο θαη
επνηθνδνκεηηθήο δηαβνχιεπζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ηελ
αξρή καο γηα αλνηρηή θαη εηιηθξηλή ζρέζε δηαιφγνπ θαη ζπλαπφθαζεο ζε φια ηα κεγάια ζέκαηα ηεο
Ξεξηθέξεηάο καο.

Θιέαξρνο Ξεξγαληάο
Ξεξηθεξεηάξρεο Πηεξεάο Διιάδαο
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ΔΞΗΡΔΙΗΘΖ ΠΛΝΤΖ
Ρν Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,
ην νπνίν θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο
θέξεη ηε ζπκβνιηθή νλνκαζία «θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ» θαη απνηειεί ην πξψην νινθιεξσκέλν
βήκα ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα λα απνθηήζεη ν πξσηνγελήο ηεο ηνκέαο
κηα λέα πξννπηηθή ζηελ νπνία θεληξηθή θαη θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε παξαγσγή δηαηξνθηθώλ
πξντόλησλ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηφζν ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο φζν θαη ζε επίπεδν Σψξαο, ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα θζίλνπζα πνξεία ε νπνία απνηππψλεηαη ζε φια ηα βαζηθά
ηνπ κεγέζε φπσο ε ζπκκεηνρή ζην ΑΔΞ, ε Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία, ε ζπκκεηνρή ζηελ
απαζρφιεζε, θιπ. Ζ πνξεία απηή απνδίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ρξφληα πξνβιήκαηα ηα νπνία
απαληψληαη φρη κφλν ζε πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Κεηαμχ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη:


ε πςειή εμάξηεζε ηνπ ηνκέα απφ θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη
ξηδηθά ην πιαίζην εληζρχζεσλ ηεο ΘΑΞ



ν κηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο



ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο



ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηψλ



ε κηθξή ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ.



ε ρακειή κεηαπαξαγσγηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα



ε ζχλδεζε ηνπ κε θαηλφκελα έληνλεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο (αθνξά θπξίσο ζηηο
εληαηηθέο κνλάδεο εθηξνθήο παξαγσγηθψλ δψσλ)



ε πεξηνξηζκέλε παξνπζία νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ παξαγσγήο, ζηνηρείν πνπ αδπλαηίδεη ηε
δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ παξαγσγψλ έλαληη ησλ εκπφξσλ θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπκπίεζε
ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαη’επέθηαζε ζην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ησλ ηηκψλ κεηαμχ
παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή

Ξαξά ηελ πησηηθή ηνπ πνξεία φκσο, ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζπλερίδεη λα απνηειεί βαζηθή πεγή
εηζνδήκαηνο θαη απαζρόιεζεο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη
θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ησλ
πεξηνρώλ ηεο.
Πην ζχλνιν ηεο, ε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαηαιακβάλεη ην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο
γεσξγηθήο γεο (έθηαζεο) ηεο Σψξαο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Αθαζάξηζηεο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ
πξσηνγελή ηεο ηνκέα απνηειεί ην 9,6% ηεο ΑΞΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Σψξαο. Κεηαμχ ησλ
θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξαγσγή βξψζηκσλ πξντφλησλ
πεξηιακβάλνληαη:
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Ζ ηρζπνθαιιηέξγεηα ε νπνία θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε ζε παξαγσγή αιηεπκάησλ (ηζηπνχξα,
ιαβξάθη) ζε επίπεδν ρψξαο κε πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην 34% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο
παξαγσγήο
Ζ κειηζζνθνκία ε νπνία παξάγεη ην 15,6% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο κειηνχ
Νη εθηξνθέο αηγνπξνβάησλ, ρνηξηλώλ, βννεηδώλ, νξλίζσλ νη νπνίεο παξάγνπλ ην 13%
ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο,
Νη θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ην 12,1% ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε
θεπεπηηθά έθηαζεο ηεο ρψξαο
Νη θαιιηέξγεηεο νζπξίσλ νη νπνίεο απνηεινχλ ην 10,5% ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε φζπξηα
έθηαζεο ηεο ρψξαο,
Νη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ην 10,1% ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε
δελδξψλεο έθηαζεο ηεο ρψξαο
Νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ην 9,2% ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε αξνηξαίεο
έθηαζεο ηεο ρψξαο
Νη ακπειώλεο νη νπνίνη απνηεινχλ ην 7,4% ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε απειψλεο έθηαζεο ηεο
ρψξαο,
Ηδηαηίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο απνηειεί ην
γεγνλόο όηη δελ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντνληηθό πξνζαλαηνιηζκό αιιά δηαθξίλεηαη απφ ηνλ
πνηθίιν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ν νπνίνο
είλαη ην ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο έληνλεο ελδνπεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ
γεσκνξθνινγηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη, ηεο γεηηλίαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηελ Αηηηθή. Ρν
γεγνλφο απηφ απνηειεί έλα ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα θαζψο δελ θαηαγξάθεηαη νπζηαζηηθή εμάξηεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα/εθηξνθή. Πην πιαίζην απηφ:
Ζ Βνησηία εμεηδηθεχεηαη θπξίσο ζηηο θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ θαη βηνκεραληθήο ηνκάηαο, ελψ
ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη θαη νη θαιιηέξγεηεο δεκεηξηαθψλ (θπξίσο ζηηάξη θαη θξηζάξη), παηάηαο,
θξεκκπδηψλ, θαξφησλ θαη ακπειψλσλ. Ζ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη θαηά θχξην
ιφγν ζηελ παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ θαη νξλίζηνπ θξέαηνο, γάιαθηνο θαη απγψλ.
Ζ Δύβνηα εκθαλίδεη εμεηδίθεπζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρεηκεξηλψλ θαη θαινθαηξηλψλ
θεπεπηηθψλ, ζηελ παηάηα, ζηα δεκεηξηαθά (θπξίσο ζηηάξη θαη θξηζάξη), ζηηο βξψζηκεο ειηέο θαη
ην ειαηφιαδν, ζηελ παξαγσγή κειηνχ θαη νίλνπ ελψ έρεη πνιχ ζεκαληηθή θηελν –
πηελνηξνθηθή θαη ηρζπνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ Δπξπηαλία εμεηδηθεχεηαη ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηε κειηζζνθνκία.
Ζ Φζηώηηδα εκθαλίδεη εμεηδίθεπζε ζηηο θαιιηέξγεηαο δεκεηξηαθψλ, βηνκεραληθήο ηνκάηαο,
βακβαθηνχ θαη ειηάο γηα παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ θαη ειαηνιάδνπ, ελψ ζεκαληηθή
ζεσξείηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ. ζνλ αθνξά ζηελ θηελνηξνθία απηή εζηηάδεηαη
θπξίσο ζηελ παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο θαη γάιαθηνο.
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Ζ Φσθίδα εμεηδηθεχεηαη ζηε βξψζηκε ειηά, ην ειαηφιαδν, ελψ έρεη πνιχ αλεπηπγκέλε
θηελνηξνθία.
Κε γλψκνλα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ επηκέξνπο παξαγσγηθψλ
ζπζηεκάησλ, ππφ έλα θαζεζηψο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, δηακνξθψζεθε ην παξφλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην
ην νπνίν αθνξά ζηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ «αηρκή ηνπ δφξαηνο» γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Πην πιαίζην απηφ:
1. ραξάρζεθαλ νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ηα
επηκέξνπο παξαγσγηθά ζπζηήκαηα νη νπνίεο είλαη: ε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ
παξαγσγψλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο
νηθνλνκίαο1,
2. επειέγεζαλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα πξντφληα πνπ ζπγθξνηνχλ ην θαιάζη ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη,
3. δηαηππψζεθαλ κηα ζεηξά απφ δξάζεηο νη νπνίεο εθηηκήζεθαλ σο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζηξνθή
από ηελ θαηεύζπλζε ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάζεζεο.
Δηδηθφηεξα,


Ν βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηκέξνπο παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο έρεη σο εμήο:

Ξαξαγσγηθό
ζύζηεκα

Ξξνζαλαηνιηζκόο

Πηηεξά

Αληηζηξνθή ηεο ηάζεο ζπξξίθλσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηεξψλ κε
αχμεζε ηεο έθηαζεο καιαθνχ ζίηνπ ηνπιάρηζηνλ ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ
κέζνπ φξνπ

Βακβάθη

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγνκέλνπ βακβαθηνχ

Ιαραληθά
Θεπεπηηθά

–

Νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ
ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ θεπεπηηθψλ θαη ηεο
δηεχξπλζεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ απηψλ

Μεξνί Θαξπνί

Απνθπγή πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο κε έκθαζε ζηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ πνηθηιηαθνχ δπλακηθνχ

Αθηηλίδην

Δπέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο αθηηληδίνπ

Ξπξελόθαξπα

Δλίζρπζε παξαγσγήο γηα θάιπςε ηνπηθψλ αλαγθψλ

Διηά

Δλίζρπζε ηεο εηθφλαο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή
αγνξά

1

Δλδεηθηηθά νη αλάγθεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπηθά παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή
θαηαλάισζε, ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο νξηζκέλσλ πξντφλησλ γηα ππνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ
παξαγσγήο ή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο νξηζκέλσλ πξντφλησλ γηα ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο
θηινπεξηβαιινληηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ή γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θιπ
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Ξαξαγσγηθό
ζύζηεκα



Ξξνζαλαηνιηζκόο

Ακπέιη – Νίλνο

Δλζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο νίλσλ ΞΓΔ (ηνπηθνί νίλνη θαη νλνκαζίαο
θαηά παξάδνζε) κε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ληφπησλ πνηθηιηψλ

Αξσκαηηθά
–
Φαξκαθεπηηθά θπηά

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ κέζσ
ηεο νξγάλσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ

Όζπξηα

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο νζπξίσλ

Θηελνηξνθηθά θπηά

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ

Ξξντόληα
αηγνπξνβαηνηξνθίαο

Νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα πνηνηηθά πξντφληα
κε ελζάξξπλζε ησλ εθηαηηθψλ εθηξνθψλ

Ξξντόληα
βννηξνθίαο

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο βφεηνπ θξέαηνο

Ξξντόληα
ρνηξνηξνθίαο

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ρνίξεηνπ θξέαηνο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην
πνηνηηθφ ρνίξεην θξέαο

Ξξντόληα
πηελνηξνθίαο

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο πηελνηξνθηθψλ πξνίφλησλ κε έκθαζε ζε
πξντφληα εηδηθψλ εθηξνθψλ

Ξξντόληα
Κειηζζνθνκίαο

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο κειηνχ θαη άιισλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ

Ξξντόληα ζαιάζζηαο
αιηείαο
/πδαηνθαιιηέξγεηαο

Δμαζθάιηζε
πςειήο
πνηφηεηαο
πξντφλησλ
αιηείαο
θαη
ζαιαζζνθαιιηεξγεηψλ (λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ) κε ζεβαζκφ ηνπ
ηδηαίηεξνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ ζαιαζζψλ

Ηδηαίηεξα πξντόληα
θαη ππεξεζίεο

Δλζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο κε έκθαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε εηδηθέο αγνξέο

Ρα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ «θαιαζηνχ» νξγαλψζεθαλ ζε ηξεηο άμνλεο σο εμήο:
Ν 1νο άμνλαο αθνξά ζε πξντόληα κε εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Ρα πξντφληα απηά
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε δηεζλή αγνξά κε αμηψζεηο ή λα εληζρχζνπλ ηελ
παξνπζία ηνπο ζε απηή. Γηαζέηνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπζρεηίδνληαη
είηε κε ηα ίδηα ηα πξντφληα (π.ρ. κνλαδηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά), είηε κε ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο (π.ρ. βηνινγηθή παξαγσγή, εθηαηηθή εθηξνθή). Βαζηθφ θξηηήξην
επηινγήο ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη λα δηαζέηνπλ ηζρπξή θαη νξγαλσκέλε
παξαγσγηθή βάζε πνπ ππνζηεξίδεηαη ή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ έλα ήδε
εγθαηεζηεκέλν δίθηπν εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ.
Ν 2νο άμνλαο αθνξά ζε πξντόληα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηα επηκέξνπο
πεξηνρώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ρα πξντφληα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ελζσκάησζε
ηζρπξήο «ηνπηθήο γλψζεο» είηε απηή αθνξά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο είηε
ζπζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο, ησλ αμηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ
ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ. Ρα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπλήζσο είλαη κηθξήο
θιίκαθαο παξαγσγήο, νξηζκέλα απφ απηά ζπλνδεχνληαη απφ ζήκαλζε ε νπνία θαζηζηά
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άκεζα αλαγλσξίζηκε ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ επίπεδν ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο (π.ρ.
πξντφληα ΞΝΞ/ΞΓΔ) θαη άιια απιά ζπλνδεχνληαη απφ κηα άηππε/αλεπίζεκε ηδηνηππία
γη’απηφ θαη ζεσξνχληαη σο «αγλά», «απζεληηθά» ή «παξαδνζηαθά» απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη
ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο.
Ν 3νο άμνλαο αθνξά ζε πξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο
ρώξαο. Ξξφθεηηαη γηα πξντφληα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ εθηεηακέλε παξαγσγηθή
βάζε θαη εγθαηεζηεκέλν δίθηπν δηαθίλεζεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ρα
πξντφληα απηά
αλ θαη δελ θέξνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο
ρξεζηκνπνηνχληαη (άκεζα ή έκκεζα) γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο
ιφγσ ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ηνπο.
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα πξντφληα πνπ πξνηείλεηαη λα ζπγθξνηήζνπλ ην θαιάζη ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.
Ξξντόληα κε εμαγσγηθό
πξνζαλαηνιηζκό
Δπηηξαπέδηεο Διηέο

Ξξντόληα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ
ηαπηόηεηα θάζε πεξηνρήο

Ξξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο
επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο
ρώξαο

Δλ
δπλάκεη
πξντόληα
δηεύξπλζε ησλ εμαγσγώλ

Πθιεξφ ζηηάξη

γηα

ζπξηα

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Ακθίζζεο

ΞΝΞ Αθηηλίδην Ππεξρεηνχ

Ιάδη

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Αηαιάληεο

ΞΝΞ Θειπθσηφ Φηζηίθη Φζηψηηδαο

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Ονβηψλ

ΞΝΞ Θαηίθη Γνκνθνχ

Θεπεπηηθά (ρεηκεξηλά,
θαινθαηξηλά θαη εθηφο επνρήο)

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Πηπιίδαο

ΞΝΞ Φνξκαέια Αξάρσβαο
Ξαξλαζνχ

Διηέο Θαιακψλ

Βηνκεραληθή ηνκάηα
Νπψξεο

Θαηζηθάθη θαη αξλάθη εθηαηηθήο θαη
νξεηλήο θηελνηξνθίαο

Αηγνπξφβεην γάια

ΞΝΞ Ρπξί Φέηα

Ινηπά πξντόληα κε ηαπηόηεηα

Ρπξνθνκηθά

Τάξηα ηρζπνθαιιηεξγεηώλ

Κέιη Θαξχζηνπ ( εξεηθφκειν)

Ρζηπνχξα

Φαθή Γνκνθνχ

Θξέαο (αηγνπξφβεην, ρνηξηλφ,
θνηφπνπιν)

Ιαβξάθη

Θεξάζη νξεηλνχ φγθνπ Γηξθχνο

Θεπεπηηθά

Θεξάζη Γνξγνπνηάκνπ

Απγά

Ιάραλα
Θνπλνππίδηα
Θξεκκχδηα
Θαξφηα
Μεξά Πύθα

ΞΝΞ Μεξά Πχθα Θχκεο
ΞΝΞ2 Μεξά Πχθα Ραμηάξρε
Ρνπηθνί Νίλνη
Κέιη

2

Τπό αναγνϊριςθ

x
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Πεκεηψλεηαη φηη ηα πξντφληα απηά πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, αλαδεηθλχνπλ ηελ
παξαγσγηθή ηαπηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ελψ δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ «θαιαζηνχ» είλαη
δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ δειαδή ηα πξντφληα πνπ επηιέγνληαη ζήκεξα ελδέρεηαη ζε κέιινληα ρξφλν λα
δηαθνξνπνηεζνχλ ελζσκαηψλνληαο λέεο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ,
εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν


ζνλ αθνξά ζηηο δξάζεηο νη νπνίεο εθηηκήζεθαλ σο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζηξνθή από ηελ
θαηεύζπλζε ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ
ην γεγνλφο φηη απνζθνπνχλ ζην λα πεξηνξίζνπλ πθηζηάκελα πξνβιήκαηα θαη λα ζπκβάιινπλ
ζηε δηακόξθσζε κηαο λέαο λννηξνπίαο ζηελ νπνία θεληξηθή ζέζε θαηέρνπλ νη
έλλνηεο ζπιινγηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία θαη νξγαλψλνληαη ζε δχν άμνλεο σο εμήο:
Γξάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα ζηαζεξφηεηα θαη
αμηνπηζηία (ζε φξνπο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο) ζηελ ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο θαη
Γξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεραληζκψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ
κέζσ ησλ νπνίσλ λα επηηπγράλεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο

Νη δξάζεηο ηνπ πξψηνπ άμνλα (νξγάλσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο) πεξηιακβάλνπλ:
ηε δηακόξθσζε ελόο εμεηδηθεπκέλνπ θαιιηεξγεηηθνύ πιάλνπ θαζώο θαη ζπλαθώλ
επελδύζεσλ. Ρν θαιιηεξγεηηθφ πιάλν ζα νξίδεη, κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο α) ηα
ζεκεξηλά θαη κειινληηθά κεγέζε ησλ θαιιηεξγεηψλ/εθηξνθψλ πνπ δίλνπλ ηα πξντφληα ηνπ
θαιαζηνχ κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηε δήηεζή ηνπο (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) θαη β) ηηο
πεξηνρέο (δψλεο) ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε (κε ηελ έλλνηα ηεο επηθέληξσζεο ή ηεο
επέθηαζεο) ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα ακβιχλνληαη νη ηηκέο
ησλ ζπληειεζηψλ εθείλσλ πνπ ζήκεξα θαζηζηνχλ ηηο αληίζηνηρεο εθκεηαιιεχζεηο κε
αληαγσληζηηθέο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ ζα απαηηεζεί επξεία ζηήξημε
ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ π.ΑΑΡ κε πνηθίιεο κνξθέο
(ρξεκαηνδφηεζε ζχληαμεο ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ, παξνρή ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ
ΝΠΓΔ θ.α.) θαζψο θαη ηθαλνπνεηηθφο ζπληνληζκφο κε ηελ αληίζηνηρε εξγαζία πνπ ζα
πινπνηήζνπλ θπξίσο νη φκνξεο Ξεξηθέξεηεο πξνο απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ.
ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο, ε νπνία είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ζπιινγηθψλ δνκψλ ζε επίπεδν πξσηνγελνχο
παξαγσγήο πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ.
ηελ ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζεο-ελεκέξσζεο-πιεξνθόξεζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ κέζσ ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ
αλίρλεπζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ ζε επίπεδν
Ξεξηθέξεηαο, νπνίνο ζα ζηεξηρζεί ζηε ινγηθή ηεο νξγάλσζεο ηεο άηππεο κάζεζεο, θαη ζα
ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ή ζρεδηαδφκελεο δεκφζηεο θαη
ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (φπσο
νη Γεσξγηθέο Πρνιέο, ηα Θέληξα ή Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θ.α.)
ηελ ελζάξξπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνύ ησλ γεσξγηθώλ ζπκβνύισλ κέζσ ηεο
δηεχξπλζεο ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ, ηεο θαιχηεξεο
xi
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πιεξνθφξεζεο ησλ γεσξγψλ γηα ηνλ θαηάινγν ησλ Γεσξγηθψλ Ππκβνχισλ θαη άιισλ
παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ ζεζκνχ
ηε δηαζύλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή ζηε βάζε ελφο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη κεηαθνξάο/δηάρπζεο ηεο
ηερλνινγίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα πεδία ζηα νπνία
πξέπεη λα εζηηαζηνχλ νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε
ηελ επξεία ζηήξημε ηεο Ξνιηηείαο (ρξεκαηνδνηηθή, ηερλνγλσζηαθή θιπ)
ηελ ελζάξξπλζε ηεο πηνζέηεζεο κεζόδσλ θαη ζπζηεκάησλ θηινπεξηβαιινληηθήο
παξαγσγήο σο ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ γεσξγψλ πξνο κηα αεηθφξν –πξάζηλε γεσξγία κε
κεγαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο
ηελ ελίζρπζε ηεο πνιπδξαζηεξηόηεηαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ ζηε βάζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθνύ
ηνπξηζκνύ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο, ην νπνίν ζα αλαδεηθλχεη πεξηνρέο,
δηαδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη κέζα πνπ κπνξνχλ λ’ αλαπηπρζνχλ ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη
επθαηξίεο εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο, λα ζπλδεζεί ε παξαγσγηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο κε
άιια ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (θπζηθά, πνιηηηζηηθά, θιπ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο
θαη λα εληζρπζεί ε δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε
ηελ επαλεμέηαζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ππνδνκώλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ (άκεζα ή έκκεζα) ηνλ πξσηνγελή ηνκέαο θαη εηδηθφηεξα ηελ παξαγσγή ησλ
πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα απαηηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ πνπ ζα
έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζθνπηκφηεηα, ηε βησζηκφηεηα θαη ηε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ (πθηζηάκελσλ, ζε εμέιημε ή λέσλ) ππνδνκψλ ζηε
βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπλ θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα
θάιπςεο α) ησλ αλαγθψλ πξφζβαζεο ζηηο παξαγσγηθέο ζέζεηο/εγθαηαζηάζεηο, β) ησλ
απαηηήζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ/εθηξνθψλ κε αξδεπηηθφ λεξφ επαξθνχο πνζφηεηαο θαη
θαηάιιειεο πνηφηεηαο γ) ησλ αλαγθψλ ηαρείαο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απφ ηηο ζέζεηο
παξαγσγήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ή ζηελ αγνξά δ) ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγσγψλ
θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα επρεξή πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, θιπ
ηε δηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ίδξπζεο δεκνπξαηεξίνπ αγξνηηθώλ πξντόλησλ
αμηνπνηψληαο αθελφο ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ν Λ 4015/2011 γηα ηελ ίδξπζε ελφο
δεκνπξαηεξίνπ ζε θάζε Ξεξηθέξεηα αθεηέξνπ ζπλεθηηκψληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδεη ε γεηηλίαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε ην
κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ησλ Αζελψλ πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηηθφ θέληξν ηεο
Σψξαο καο
Νη δξάζεηο ηνπ δεχηεξνπ άμνλα (πξνψζεζε –πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ) πεξηιακβάλνπλ:
ηε δηακόξθσζε πεξηθεξεηαθήο ηαπηόηεηαο (ζήκαηνο) γηα ηα πξντφληα πνπ ζπγθξνηνχλ
ην θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο, σο «εξγαιείν» πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηείζδπζε ηνπο ζηελ
ηνπηθή, ζηελ εζληθή θαη ζηε δηεζλή αγνξά σο αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο ελψ παξάιιεια κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ζπλέξγεηεο, πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αλαθνξηθά κε ηηο
εθάζηνηε αλαιακβαλφκελεο δξάζεηο πξνβνιήο –πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ,
xii
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ηε ζύζηαζε Αγξνδηαηξνθηθήο Πύκπξαμεο σο κεραληζκφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά θαη ηεο βειηίσζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ
«θαιαζηνχ» ζε αγνξέο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (εζληθή θαη δηεζλή αγνξά), κε
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηα πιαίζηα κηαο πην
εκπεξηζηαησκέλεο δηεξεχλεζεο ε νπνία ζα έρεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πΑΑΡ. Πε θάζε
πεξίπησζε έλαο ηέηνηνο θνξέαο, ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ
δηάθνξνη θνξείο (Δπηκειεηήξηα, Γήκνη, Ππιινγηθέο Αγξνηηθέο Νξγαλψζεηο, Ξαλεπηζηήκηα, θ.α),
ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα
νξγαλψζεη θαη ιεηηνπξγήζεη έλαλ εηθνληθφ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζεο ρξήζηκσλ
πιεξνθνξηψλ γηα νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη ν παξαγσγφο θαη ν θαηαλαισηήο ηξνθίκσλ ηεο Πηεξεάο
Διιάδαο (stereagro.gr)
ηε δεκηνπξγία Φνξέα Ξηζηνπνίεζεο ν νπνίνο ζα ειέγρεη ηε ρξήζε ζήκαηνο πνπ ζα
δειψλεη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ.
Κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ην παξφλ πξψην βήκα γηα λα κε κείλεη κεηέσξν απαηηεί ηελ
αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα ηεο
Ξεξηθέξεηαο ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα ηχρεη θαη ηεο πνιχπιεπξεο ππνζηήξημεο ηνπ πΑΑΡ θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ απφ απηφ νξγαληζκψλ (ρξεκαηνδνηηθή, ηερληθή, ηερλνγλσζηαθή θιπ) ψζηε νη επηκέξνπο
δξάζεηο λα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ, λα δηαζηαζηνινγεζνχλ θαη λα εληαρζνχλ έγθαηξα ζηνλ εζληθφ
ζρεδηαζκφ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο Σψξαο

Πηακάηεο Θαπειέξεο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο
Πηεξεάο Διιάδαο
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1. Δπηζθόπεζε θηζηάκελεο θαηάζηαζεο
1.1.

Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο

Ζ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο είλαη κηα απφ ηηο δέθα ηξεηο (13) απηνδηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο,
ζχκθσλα κε ην Λφκν 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο».
Ξξφθεηηαη γηα κηα λέα απηνδηνηθεηηθή αξρή ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, ηελ
Βνησηία,
Δχβνηα,
Δπξπηαλία,
Φζηψηηδα
θαη
Φσθίδα,
κε
ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 15.500
km2 (11,8% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο ηεο ρψξαο), κε 230km
κήθνο θαη 95 km πιάηνο,
βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ρψξαο3
θαη
δηαζέηεη
εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνληα θαη πνιχκνξθα
γεσκνξθνινγηθά,
θνηλσληθννηθνλνκηθά
θαη
πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ελφηεηα ζε
ελφηεηα, δεκηνπξγψληαο έλα ζχλνιν κε ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα πιενλεθηήκαηα φπσο πινχζηα θαη
αμηφινγε παξαγσγηθή βάζε – αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνκεραλία – νξεηλνχο φγθνπο, κεγάια δάζε,
πεδηάδεο, εζσηεξηθά θαη παξαζαιάζζηα λεξά θαη αθηέο αθφκα θαη λεζί, ζεκαληηθφ θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ
θαη ηζηνξηθφ απφζεκα θαη δπλαηφηεηεο ππεξεζηψλ εηδηθά ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ην εκπφξην).
Ρν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη νξεηλφ - εκηνξεηλφ ζε πνζνζηφ 47,4% θαη 31,8%
αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο, ελψ ην πεδηλφ είλαη κφλν ην 20,8% ηεο έθηαζεο, κε ηηο νξεηλέο
πεξηνρέο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ππν πξνππνζέζεηο κπνξνχλ λα
κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε πιενλεθηήκαηα.
Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα
ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ 2011, εκθαλίδεη κείσζε θαηά 2,02%, αθνινπζψληαο ηε γεληθή ηάζε ζε
επίπεδν Σψξαο, ελψ κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαηαγξάθνληαη απμνκεηψζεηο. Ν πιεζπζκφο
ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 546.870 κφληκνπο θαηνίθνπο γηα ην 2011 θαη αληηζηνηρεί
ζην 5,07% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Σψξαο ( βι. ζρεηηθά πίλαθα 1 ).

3

φμφωνα με τθ μυκολογία ο Δίασ, Θεόσ του Ολφμπου, προκειμζνου να διακριβϊςει που βρίςκεται το κζντρο τθσ γθσ, άφθςε ελεφκερουσ
δφο αετοφσ από τα πζρατα του ςφμπαντοσ, οι οποίοι πετϊντασ από δφο διαφορετικζσ κατευκλυνςεισ ςυναντικθκαν ςτουσ Δελφοφσ. ’
αυτό το ςθμείο ο Δίασ ζριξε τον ιερό βράχο και οι Δελφοί ζγιναν γνωςτοί ωσ ο « Ομφαλόσ τθσ Γθσ », δθλ. το κζντρο τθσ Γθσ.
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Ξίλαθαο 1. Κόληκνο Ξιεζπζκόο Σώξαο, Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ
Γεσγξαθηθή ελόηεηα

Απνγξαθή
2011 4

Απνγξαθή
2001

Κεηαβνιή

Ξπθλόηεηα
κόληκνπ
πιεζπζκνύ/km2

Ξ.Δ Βνησηίαο

117.730

123.913

-4,99%

39,89

Ξ.Δ Δπβνίαο

210.210

207.305

1,40%

50,44

Ξ.Δ Δπξπηαλίαο

20.280

19.518

3,90%

10,85

Ξ.Δ Φζηώηηδαο

158.220

169.542

-6,68%

35,63

40.430

37.866

6,77%

19,07

546.870

558.144

-2,02%

35,17

10.787.690

10.934.097

-1,34%

81,75

Ξ.Δ Φσθίδαο
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο
Διιάδα

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ( ΔΙ. ΠΡΑΡ. )

1.2.
1.2.1.

Ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζε επίπεδν Σώξαο θαη Ξεξηθέξεηαο
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζε εζληθό επίπεδν

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζε εζληθφ επίπεδν είλαη πνιιαπιή κε ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο
ζηελ νηθνλνκία, θαζφζνλ ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Ξξντφληνο (ΑΔΞ) θαη
ζηηο εμαγσγέο, φζν θαη ζηελ θνηλσλία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
γεσξγία. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ (ε νπνία θαηαιακβάλεη
πεξίπνπ ην 85% πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο) ζηα πιαίζηα ηεο πξνσζνχκελεο απφ ηελ ΔΔ
πνιπιεηηνπξγηθήο γεσξγίαο
Ξην ζπγθεθξηκέλα ηα ηειεπηαία ρξφληα
ε ζπκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα

Γηάγξακκα 1. Κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αγξνηηθνύ
ηνκέα ζην ΑΔΞ

% ςυμμετοχι ςτο ΑΕΠ

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία έρεη κεησζεί
8
Ελλάδα
ΕΕ-27
ζεκαληηθά ηφζν ζε απφιπηα κεγέζε
7,1
7
φζν θαη σο πνζνζηηαία ζπκκεηνρή.
6
Δηδηθφηεξα, , ζπκκεηέρεη θαηά 4,5%
5,6
5
ζηε δηακφξθσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ
4,5
4
Δγρώξηνπ Ξξντόληνο (ΑΔΞ) ην 2010
2,8
3
έλαληη 7,1% ην 2000, πνζνζηφ πνπ
3,2
2,9
παξακέλεη ζε πςειφηεξα επίπεδα
2
ζπγθξηλφκελν κε απηφ άιισλ θξαηψλ
1
κειψλ ηεο Δ.Δ (2,9% ηνπ ΑΔΞ ζε
0
επίπεδν ΔΔ-27)5. Ζ κείσζε απηή
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεγέζπλζε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, κε ξπζκνχο πνιχ κεγαιχηεξνπο απφ εθείλνπο
ηνπ πξσηνγελή.

4

Προςωρινά αποτελζςματα απογραφισ μόνιμου πλθκυςμοφ ζτουσ 2011
φμφωνα με ανακεωρθμζνα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΑΣ (05/2011) θ ςυμμετοχι του πρωτογενι τομζα ςτο ςχθματιςμό του ΑΕΠ είναι ακόμθ
μικρότερθ (από 5,83% το 2000 ςε 2,77% το 2010 ,χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται οι κατϋζτοσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ που υπολογίηονται ςε
3 δισ ευρϊ.
5

2
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Αληίζηνηρε θζίλνπζα πνξεία παξνπζηάδεη θαη ε Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία ηνπ πξσηνγελή
ηνκέα κε ηε ζπκκεηνρή απηήο ζην ζχλνιν ηεο ΑΞΑ φισλ ησλ ηνκέσλ λα πεξηνξίδεηαη απφ 6,6% ην
2000 ζε 3,14% ην 20106. Ζ κείσζε απηή θαηαδεηθλχεη ηε κείσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο.
Γηάγξακκα 2. Ππκκεηνρή ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγήο ζην ζρεκαηηζκό ηεο Αθαζάξηζηεο
Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΞΑ) ( Έηνο αλαθνξάο 2010 )
3,14 %
18,82 %

Πρωτογ ενής Σομέας
Δ ευτερογ ενής Σομέας
Σριτογ ενής Σομέας

78,04 %

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ( ΔΙ. ΠΡΑΡ. )

Ζ απαζρόιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο κεηψζεθε δξακαηηθά, απφ ην 30,3% ηεο ζπλνιηθήο
απαζρφιεζεο ην έηνο 1980, ζε 17% πεξίπνπ ην 2000, θαη ζην 12,3% ην έηνο 2011 7 αθνινπζψληαο ηε
γεληθφηεξε ηάζε πεξηνξηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ.
Γηάγξακκα 3. Ξνζνζηηαία ζπκεηνρή ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηελ απαζρόιεζε.
Ξξση νγελήο η νκέαο
12,30%

Γεπη εξνγελήο η νκέαο
17,80%

Ρξηη νγελήοη νκέαο
69,90%

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – Γ/λζε Πηαηηζηηθώλ Ξιεζπζκνύ & Αγνξάο Δξγαζίαο – Έξεπλα Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ.

Ρν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε εζληθφ επίπεδν (12,3%) ζπγθξηλφκελν κε ην
αληίζηνηρν επξσπατθφ (3,2% ζηελ ΔΔ-27) ππνδεηθλχεη φηη ν ηνκέαο ζπλερίδεη λα παξέρεη / δηαηεξεί
ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ ζε κία ρψξα φπνπ ε αλεξγία ζπλερίδεη λα παξακέλεη έλα

6
7

Πθγι: Δελτίο τφπου ΕΛ. ΣΑΣ. ( 5.10.2011 ) – Ανακεωρθμζνα ςτοιχεία για τθν περίοδο 2005 - 2010
Σα ςτοιχεία του 2011 αφοροφν ςτο μζςο όρο των τριμινων α’, και βϋ τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ.
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απφ ηα κεγαιχηεξα θαη αθαλζψδε πξνβιήκαηα. Θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011 ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινχκελσλ αλήιζε ζε 4.156.336 άηνκα θαη ησλ αλέξγσλ ζε 810.821. Ρν πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ
16,3%, έλαληη 15,9% ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ θαη 11,8% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ 2010.
(Γηάγξακκα 4)
Γηάγξακκα 4. Απαζρνινύκελνη – Άλεξγνη ζε ρηιηάδεο θαηά ην 2ν ηξίκελν 2011

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – Γ/λζε Πηαηηζηηθώλ Ξιεζπζκνύ & Αγνξάο Δξγαζίαο –Έξεπλα Δξγαηηθνύ
Γπλακηθνύ.

Ρν γεγνλφο φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζπλερίδεη λα παξέρεη / δηαηεξεί ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζεκαληηθφ
αξηζκφ αηφκσλ. επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο
Πηαηηζηηθήο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νπνία θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2010 (πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
κεηψλεηαη ε απαζρφιεζε ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο), ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαηαγξάθεηαη
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 7% πεξίπνπ ζε εζληθφ επίπεδν.
Κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα πνπ
παξαθνινπζνχλ νη γεσξγηθέο ζηαηηζηηθέο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απαζρφιεζεο, θαηά ην έηνο 2008,
θαιχπηεηαη απφ ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, κε πνζνζηφ 43% πεξίπνπ, πνπ απνηεινχλ άιισζηε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο (ζηηεξά, βηνκεραληθά θπηά,
θηελνηξνθηθά θπηά, φζπξηα θεπεπηηθά θ.α.). Αθνινπζνχλ νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακπειψλσλ, πνπ θαιχπηνπλ ην 31% ηεο απαζρφιεζεο θαη αθνινπζνχλ ε
θηελνηξνθία (κε 9,7% ηεο απαζρφιεζεο), νη κηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο (7,7%), ε
αιηεία - πδαηνθαιιηέξγεηεο (2,69%), ε δαζηθή παξαγσγή (1,34%), ν θιάδνο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηε γεσξγία (0,73%).
Ζ δηάξζξσζε ηεο απαζρόιεζεο ζε απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηζζσηνχο αληαλαθιά απφιπηα ηελ
εηθφλα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο (πνιπάξηζκεο εθκεηαιιεχζεηο κε κηθξφ θιήξν).
Απφ ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία ην 20108, νη απηναπαζρνινχκελνη (ρσξίο
πξνζσπηθφ) εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 62% πεξίπνπ. Κε ζαθψο κηθξφηεξα πνζνζηά,
αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία ησλ βνεζψλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (19% πεξίπνπ), νη κηζζσηνί (10%
πεξίπνπ) θαη νη απηναπαζρνινχκελνη κε πξνζσπηθφ (9%), δηακνξθψλνληαο έλα πνζνζηφ 90% πεξίπνπ
ζε απηναπαζρνινχκελνπο θαη 10% ζε κηζζσηνχο, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ ΔΔ-25 (κε
κεγαιχηεξα κεγέζε εθκεηαιιεχζεσλ), φπνπ ηα πνζνζηά είλαη 64,1% γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο
θαη 35,9% γηα ηνπο κηζζσηνχο.

8

Αποτελζςματα ζρευνασ εργατικοφ δυναμικοφ γ’ τριμινου 2010 τθσ ΕΛ. ΣΑΣ.
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Γηάγξακκα 5. Ξνζνζηηαία αλαινγία ζέζεσλ ζην επάγγεικα (Γ ηξίκελν 2010)
Ποζοζηιαία αναλογία θέζεων ζηο επάγγελμα καηά ηο
γ΄ ηρίμηνο 2010
70%

63%

60%
50%
40%
30%

19%
20%
10%

10%

8%

0%
Ασηοπαζτολούμενοι
με προζφπι κό

Ασηοπαζτολούμενοι
τφρί ς προζφπι κό

Μι ζθφηοί

Βοηθοί

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – Γ/λζε Πηαηηζηηθώλ Ξιεζπζκνύ & Αγνξάο Δξγαζίαο –Έξεπλα
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ.

Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ζην γεσξγηθφ ηνκέα είλαη πξνβιεκαηηθή. Πε φξνπο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ν
δείθηεο « γεσξγνί ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 35 / γεσξγνί ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 55 » δηακνξθψλεηαη
ζην 0,139
Ν βαζκόο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξά θαη δηαζθνξπηζκέλα αγξνηεκάρηα. Δηδηθφηεξα, ε ρξεζηκνπνηνχκελε
θαιιηεξγήζηκε γε10 ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο (ζηνηρείν πνπ
απνδίδεηαη ζηηο επηθξαηνχζεο γεσγξαθηθέο θαη κνξθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο) ρσξίο ηδηαίηεξεο
κεηαβνιέο θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία. Ζ θαηαλνκή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ηα εθηάξηα ηεο
ρξεζηκνπνηεκέλεο γεσξγηθήο έθηαζεο (ΣΓΔ) θαηαδεηθλχεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ αλήθεη ζηελ θιάζε κεγέζνπο (0-5) Ha , ζε πνζνζηφ 76% πεξίπνπ, ελψ πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ 0,8% αλήθεη ζηελ θιάζε κεγέζνπο (> 50) Ha
Ρν κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε βάζε ηε ΣΓΔ, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4,8 Ha/ εθκεηάιιεπζε
ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ζηελ Δ.Δ-25, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 15,8
Ha/εθκεηάιιεπζε. Πεκαληηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ
απηέο απνηεινχληαη απφ κηθξά ηεκαρηζκέλα αγξνηεκάρηα (κέζν κέγεζνο αγξνηεκαρίνπ 0,7 Ha), ηα
νπνία βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ επλνεί ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο .
Απφ ηε ΣΓΔ ην 55% πεξίπνπ θαιιηεξγείηαη κε αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, ην 27% κε δελδξψδεηο θαη ην
ππφινηπν κε ακπέιηα, θαη θεπεπηηθά ελψ ε έθηαζε ζε θαζεζηψο αγξαλάπαπζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ
10%.
Πηε Σψξα καο δηαθξίλνληαη δχν ηχπνη γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, νη πξνζσπηθέο εθκεηαιιεχζεηο
(νηθνγελεηαθήο κνξθήο) θαη νη λνκηθνχ πξνζψπνπ (επηρεηξεκαηηθήο κνξθήο). Κε βάζε ην νηθνλνκηθφ
9

Ξεγή: Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013, έλαηε έθδνζε, Γεθέκβξηνο 2010,
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Γελ πεξηιακβάλνληαη νη βνζθφηνπνη
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κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ European Size Unit (ESU)11, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο
(εθκεηαιιεχζεηο νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο κεγαιχηεξν απφ 1 ESU) κε πνζνζηφ 99,9% αλήθεη ζηηο
πξνζσπηθέο εθκεηαιιεχζεηο ελψ κφιηο 0,1% ζηηο λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνζνζηφ φκσο πνπ απμάλεηαη ζε
12,3% γηα νηθνλνκηθφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ κεγαιχηεξν απφ 100 ESU. Ζ θαηάζηαζε απηή
ππνδειψλεη φηη ππάξρεη αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.12
Ηδηαίηεξε αλεζπρεηηθή είλαη θαη ε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ζηε
κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηα αζηηθά θέληξα, κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε
ρψξα καο. Ζ εμέηαζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα δείρλεη εχινγα
ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Ξίλαθαο 2. Δμέιημε ηνπ Ξιεζπζκνύ ηελ πεξίνδν 1961-1991

Έηνο

Αζηηθόο (%)

Ζκηαζηηθόο (%)

Αγξνηηθόο (%)

Πύλνιν (%)

1961

43,3

12,9

43,8

100

1971

53,2

11,6

35,2

100

1981

58,1

11,6

30,3

100

1991

58,8

12,8

28,4

100

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ.

Κεηά απφ δχν δεθαεηίεο έληνλεο κείσζεο (1961–1981) ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηεο
απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, άξρηζε απφ ην 1981 κηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηεο πιεζπζκηαθήο
απνδπλάκσζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (1981 – 1991).
Ρέινο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εηθφλαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Σψξαο είλαη ε
αλαινγία κεηαμύ ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 70:30, ελψ ζηελ
Δπξψπε ε αληίζηνηρε αλαινγία είλαη ζρεδφλ 50:50.

1.2.2.

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο

Ζ Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία ( ΑΞΑ ) ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο απνηειεί ην 9,6% ηεο
ΑΞΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Σψξαο. Κε βάζε ην κέγεζνο απηφ ε Ξεξηθέξεηα θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε
ζέζε κεηαμχ ησλ 13 Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (πίζσ απφ ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, ηε Θεζζαιία θαη ηε
Γπηηθή Διιάδα θαη νξηαθά παξαπάλσ απφ ηελ Θξήηε).

11
12

1 ΕSU = 1.200 €.
Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007-2013, ζνατθ ζκδοςθ, Δεκζμβριοσ 2010, ςελ. 10-11.
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Γηάγξακκα 6. Ππκκεηνρή ησλ Ξεξηθεξεηώλ ζην ζρεκαηηζκό ηεο Αθαζάξηζηεο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο
(ΑΞΑ) ζε επίπεδν Σώξαο ( έηνο αλαθνξάο 2010 )
Α λαη. Καθεδνλία - Θξάθε

Λόηην Α ηγ αίν 2,45%

7,61 %

Θξήηε 9,55%

Βόξεην Α ηγ αίν 1,90%

Θεληξηθή Καθεδνλία 20,81 %
Α ηηηθή 4,53%

Ξεινπόλεζζνο 9,49%

Γπηηθή Καθεδνλία 3,87 %

Πηεξεά Διιάδα 9,64%

Θεζζαιία 12,96 %
Γπηηθή Διιάδα 11,63 %
Ήπεηξνο 4,09 %
Ηόληα Λεζηά 1,5 %

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ( ΔΙ. ΠΡΑΡ. ) - Γηεύζπλζε Δζληθώλ Ινγαξηαζκώλ – Ξεξηθεξεηαθνί Ινγαξηαζκνί

Πε απφιπηα κεγέζε ε ΑΞΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διάδαο αλέξρεηαη ζε 607 εθ.
€ (έηνο 2010)13 (Ξίλαθαο 3) θαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ νη Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηά ηα πνζνζηά πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 7. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 3 δηαπηζηψλεηαη φηη ε ΑΞΑ παξνπζηάδεη
ζπξξίθλσζε ζε φιεο ηηο ΞΔ πιήλ ηεο Φσθίδαο φπνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή.

Ξίλαθαο 3. Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία Ξξσηνγελή ηνκέα ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο θαη
Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ

Πε εθαηνκκχξηα επξψ. Πε ηξέρνπζεο ηηκέο

Γεωγραφικι
ενότθτα
Π.Ε. Βοιωτίασ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007*

2008*

2009*

2010*

308

265

263

292

259

303

246

238

196

201

200

Π.Ε. Εφβοιασ

215

203

190

210

180

202

190

175

160

164

162

Π.Ε. Ευρυτανίασ

16

16

15

16

15

15

12

10

8

9

9

Π.Ε. Φκιϊτιδασ

370

364

352

352

325

331

215

218

200

203

201

34

38

32

38

43

46

44

39

35

36

35

943

886

852

908

822

897

707

680

599

613

607

Π.Ε. Φωκίδασ
τερεά Ελλάδα

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή (ΔΙ. ΠΡΑΡ). - Γηεύζπλζε Δζληθώλ Ινγαξηαζκώλ - Ξεξηθεξεηαθνί Ινγαξηαζκνί
(επεμεξγαζία ζηνηρείσλ δηθή καο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Δζληθώλ Ινγαξηαζκώλ)

13

Πθγι: Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ( ΕΛ. ΣΑΣ. ) - Διεφκυνςθ Εκνικϊν Λογαριαςμϊν – Περιφερειακοί Λογαριαςμοί
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Γηάγξακκα 7. Ππκκεηνρή ησλ Ξ.Δ ζηελ ΑΞΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο (έηνο 2010)

Π.Ε. Φωκίδασ
6%
Π.Ε.
Φκιϊτιδασ
33%

Π.Ε. Βοιωτίασ
33%

Π.Ε. Εφβοιασ
27%
Π.Ε.
Ευρυτανίασ
1%
Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ( ΔΙ. ΠΡΑΡ. ) - Γηεύζπλζε Δζληθώλ Ινγαξηαζκώλ –Ξεξηθεξεηαθνί Ινγαξηαζκνί

Ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο απνηειεί βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο θαη
απαζρφιεζεο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε απαζρφιεζε
ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα αλέξρεηαη ζην 18,07% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ησλ πεξηνρψλ ηεο
ππαίζξνπ.
Γηάγξακκα 8. Ππκκεηνρή ηεο απαζρόιεζεο θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο
(έηνο 2008 )

Ξξση νγελήο
η νκέαο 18,07%
Ρξηη νγελήο
η νκέαο 56,18%

Γεπη εξνγελήο
η νκέαο 25,75%

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ( ΔΙ. ΠΡΑΡ. ) - Γηεύζπλζε Δζληθώλ Ινγαξηαζκώλ –Ξεξηθεξεηαθνί
Ινγαξηαζκνί

Ζ δνκή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηε κέζε εηθφλα ηεο ρψξαο, φζνλ
αθνξά ηελ αλαινγία θπηηθήο θαη δστθήο παξαγσγήο. Υζηφζν έληνλε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ηεο
αιηείαο/πδαηνθαιιηέξγεηαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαηέρεη:
8
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ην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο (έθηαζεο) ηεο Σψξαο,
ηελ 1ε ζέζε ζε παξαγσγή αιηεπκάησλ (ηζηπνχξα, ιαβξάθη) απφ ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε
πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην 34% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο
ην 15,6% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο κειηνχ
ην 13% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο,
ην 12,1% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο
ην 10,5% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε φζπξηα
ην 10,1 % ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο,
ην 9,2% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο
ην 7,4% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε ακπέιηα,
Ζ θαιιηεξγνχκελε γεσξγηθή γε αλέξρεηαη ζε 3,7 εθ. ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην 1/3 πεξίπνπ είλαη
αξδεπφκελεο (πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ην κέζν φξν ηεο Σψξαο). Ζ γε απηή θαηαλέκεηαη
αλνκνηφκνξθα κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Βνησηία 29,3%, Δχβνηα 22,7%, Δπξπηαλία 1,6%,
Φζηψηηδα 42,6% θαη Φσθίδα 4,6%) ζρεκαηίδνληαο ζεκαληηθέο πεδηλέο εθηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη πιένλ
ζπκπαγείο είλαη: ηεο Θσπατδαο θαη ηνπ επξχηεξνπ θάησ ξνπ ηνπ Βνησηηθνχ Θεθηζνχ, ηνπ Ππεξρεηνχ,
ησλ Θεβψλ, ηεο Γξαβηάο θαη ηνπ κέζνπ ξνπ ηνπ Βνησηηθνχ Θεθηζνχ, ηεο Θεζζαιηψηηδαο θαη Μπληάδαο,
ηνπ Κφξλνπ, ηνπ Διαηψλα ηεο Άκθηζζαο, ησλ Ταρλψλ, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Σαιθίδαο, ηεο Ηζηηαίαο ,
δχν ζχιαθεο γχξσ απφ ηε Ιίκλε ηνπ Γχζηνπ ζηε Λφηηα Δχβνηα θαη ηνπ θάκπνπ ηεο Θαξχζηνπ ζηελ
λφηηα Δχβνηα. Πηελ αμία ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θπξηαξρνχλ ηα βηνκεραληθά θπηά (θπξίσο ην βακβάθη
θαη ε βηνκεραληθή ηνκάηα) θαη αθνινπζνχλ ηα δεκεηξηαθά (ζηηάξη, θιπ ), ην ιάδη θαη ηα θεπεπηηθά.
Ζ θηελνηξνθία δηαδξακαηίδεη δεπηεξεχνληα, αιιά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. Νη
θχξηεο κνξθέο άζθεζεο ηεο θηελνηξνθίαο είλαη ε εθηαηηθή, πνπ αθνξά θπξίσο ζηελ πνηκεληθή
πξνβαηνηξνθία, ε νπνία ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Φζηψηηδαο θαη ηεο Δχβνηαο
θαη ε εληαηηθή – ελζηαβιηζκέλε θηελνηξνθία, πνπ αθνξά θπξίσο ηα πνπιεξηθά θαη ηνπο ρνίξνπο θαη
ιηγφηεξν ηα βννεηδή, θαη είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηελ θεληξηθή Δχβνηα θαη ζηε Λ.Α. Βνησηία, δειαδή ζε
πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ην κεγάιν θέληξν θαηαλάισζεο ηεο Αζήλαο. Πηελ αμία ηεο δστθήο
παξαγσγήο θπξηαξρεί ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη αθνινπζεί ε πηελνηξνθία, θαη ε ρνηξνηξνθία.
Ζ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (αιηεία αλνηρηήο ζαιάζζεο, ζαιάζζηεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη
ηρζπνθαιιηέξγεηεο εζσηεξηθψλ πδάησλ) επλνείηαη απφ ηελ παξνπζία κεγάινπ κήθνπο αθηψλ θαη ησλ
ππνινίπσλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (ππήλεκνη θφιπνη, ζαιάζζηα ξεχκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ
θαιή νμπγφλσζε) ζηνηρεία πνπ έρνπλ επηηξέςεη ηελ έληνλε αλάπηπμε ηδίσο ηεο ζαιάζζηαο
ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζε θισβνχο.
Σαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ν πνηθίινο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ν νπνίνο είλαη ην ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο
έληνλεο ελδνπεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ γεσκνξθνινγηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο
γεηηλίαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηελ Αηηηθή. Ρν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλα ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα θαζψο
δελ θαηαγξάθεηαη νπζηαζηηθή εμάξηεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
θαιιηέξγεηα/εθηξνθή. Δηδηθφηεξα:
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Ζ Βνησηία εμεηδηθεχεηαη θπξίσο ζηηο θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ, βηνκεραληθήο ηνκάηαο ελψ
ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη θαη νη θαιιηέξγεηεο δεκεηξηαθψλ (θπξίσο ζηηάξη θαη θξηζάξη), παηάηαο,
θξεκκπδηψλ, θαξφησλ θαη ακπειψλσλ ελψ ε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηελ παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ θαη νξλίζηνπ θξέαηνο, γάιαθηνο θαη απγψλ.
Ζ Δύβνηα εκθαλίδεη εμεηδίθεπζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρεηκεξηλψλ θαη θαινθαηξηλψλ
θεπεπηηθψλ, ζηελ παηάηα, ζηα δεκεηξηαθά (θπξίσο ζηηάξη θαη θξηζάξη), ζηηο βξψζηκεο ειηέο θαη
ην ειαηφιαδν, ζηελ παξαγσγή κειηνχ θαη νίλνπ ελψ έρεη πνιχ ζεκαληηθή θηελν –
πηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηα ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο.
Ζ Δπξπηαλία εμεηδηθεχεηαη ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηε κειηζζνθνκία.
Ζ Φζηώηηδα εκθαλίδεη εμεηδίθεπζε ζηα δεκεηξηαθά, ηε βηνκεραληθή ηνκάηα, ην βακβάθη, ην
ειαηφιαδν, ηηο βξψζηκεο ειηέο, ελψ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ. ζνλ
αθνξά ζηελ θηελνηξνθία απηή εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο θαη
γάιαθηνο.
Ζ Φσθίδα εμεηδηθεχεηαη ζηε βξψζηκε ειηά, ην ειαηφιαδν, ελψ έρεη πνιχ αλεπηπγκέλε
θηελνηξνθία.
Ξαξά ην γεγνλφο φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κηα ζπλερή θζίλνπζα πνξεία. Ζ πνξεία
απηή απνδίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ρξφληα πξνβιήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη:


ε πςειή εμάξηεζε ηνπ ηνκέα απφ θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη
ξηδηθά ην πιαίζην εληζρχζεσλ ηεο ΘΑΞ



ν κηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο



ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο



ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηψλ



ε κηθξή ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ. Ν δείθηεο «γεσξγνί ειηθίαο κηθξφηεξεο
ησλ 35 / γεσξγνί ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 55» δηακνξθψλεηαη ζην 0,08 έλαληη 0,13 πνπ είλαη
ζε εζληθφ επίπεδν



ε ρακειή κεηαπαξαγσγηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα



ε ζχλδεζε ηνπ κε θαηλφκελα έληνλεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο (αθνξά θπξίσο ζηηο
εληαηηθέο κνλάδεο εθηξνθήο παξαγσγηθψλ δψσλ)



ε πεξηνξηζκέλε παξνπζία νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, ζηνηρείν πνπ
αδπλαηίδεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ παξαγσγψλ έλαληη ησλ εκπφξσλ θαη ζπκβάιιεη
ζηε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαη’επέθηαζε ζην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ησλ ηηκψλ
κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή
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1.3.

Γηάξζξσζε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο

1.3.1.

Φπηηθή Ξαξαγσγή

Ζ θαιιηεξγνχκελε γεσξγηθή γε (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγξαλάπαπζεο) αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 3,7 εθ.
ζηξέκκαηα (2008) θαη είλαη κεησκέλε θαηά 660.000 ζηξ. ζε ζρέζε κε ην 1978. Αλαιπηηθφηεξα,
ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο θαηά 600.000 ζηξ πεξίπνπ, ζηηο άκπεινποζηαθηδάκπεινπο θαηά 27.000 ζηξ θαη ζηελ αγξαλάπαπζε θαηά 216.000 ζηξ ε νπνία δελ
αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο θεπεπηηθήο γεο θαηά 22.000 ζηξ πεξίπνπ θαη ησλ δελδξσδψλ
θαιιηεξγεηψλ θαηά 165.000 ζηξ. πεξίπνπ. Ζ ζπξξίθλσζε απηή νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο κεηαμχ
ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ε εγθαηάιεηςε ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ, ε επέθηαζε ησλ νηθηζηηθψλ
εθηάζεσλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
1.3.1.1.

Πηηεξά

Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απαληψληαη φιεο νη θαιιηέξγεηεο
ζηηεξψλ ζε κηα ζπλνιηθή έθηαζε πνπ πιεζηάδεη ηα 1,1 εθ. ζηξέκκαηα
θαη ε νπνία απνηειεί ην 9% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά
έθηαζεο ηεο Σψξαο.Ζ ζχλζεζε ηεο έθηαζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ
ζηηεξψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο
Σψξαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 4 απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ηα
θπξηφηεξα ζηηεξά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα είλαη ην ζθιεξφ
ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ην θαιακπφθη. Ρα ηξία απηά πξντφληα απνηεινχλ ην 95% πεξίπνπ ηεο
θαιιηέξγεηαο ησλ ζηηεξψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαη ζπκκεηέρνπλ αληίζηνηρα κε 16,2%,
9% θαη 9,7% ζην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο.Δηδηθφηεξα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζθιεξνχ ζίηνπ ζην
ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ζηηεξψλ (πεξίπνπ 75% ζε φξνπο έθηαζεο) ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή ζπκκεηνρή γεγνλφο πνπ
ζπλδέεηαη θαη κε ηελ χπαξμε κεγάισλ εηαηξεηψλ παξαζθεπήο δπκαξηθψλ ζηελ πεξηνρή (Barilla, Misko).
Ξίλαθαο 4 . Πύλζεζε ζηηεξώλ Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο - Έηνο 2009
Ξξντόλ

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
Διιάδα

Πη. Διιάδα

% ζπκ/ρή

Ξαξαγσγή (ηόλνη)
Διιάδα

Πη. Διιάδα

% ζπκ/ρή

Πηηάξη ζθιεξφ

6.037.034

833.386

13,8%

1.650.260

266.978

16,2%

Θαιακπφθη ακηγ.

2.335.096

100.518

4,3%

2.425.758

107.817

4,4%

Πηηάξη καιαθφ

1.782.160

17.388

1,0%

489.728

4.293

0,9%

Θξηζάξη

1.275.092

112.501

8,8%

340.368

30.782

9,0%

Βξψκε

432.415

23.907

5,5%

87.081

4.761

5,5%

Οχδη

279.555

8.000

2,9%

214.998

5.760

2,7%

Πίθαιε

167.547

57

0,0%

40.921

12

0,0%

Θαιακπφθη ζπγθ

17.273

1.326

7,7%

6.425

341

5,3%

Ινηπά ζηηεξά

20.374

25

0,1%

4.613

10

0,2%

Πύλνιν

12.346.546

1.097.108

8,9%

5.260.152

420.754

8,0%

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ.
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Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ ζηηεξψλ (ζθιεξφ ζηηάξη, θξηζάξη θαη
θαιακπφθη [ακηγήο θαη ζπγθαιιηέξγεηα]) κεηαμχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ
Ξίλαθα 5 απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ε ΞΔ Φζηψηηδαο θαη Βνησηίαο απνηεινχλ ηα θχξηα θέληξα
θαιιηέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ ζηηεξψλ ελψ αμηφινγν είλαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ΞΔ Δχβνηαο ζηελ
θαιιηέξγεηα θξηζαξηνχ. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηεο θαιιηέξγεηαο θαιακπνθηνχ
(σο ζπγθαιιηέξγεηα) παξνπζηάδεηαη ζηελ Δπξπηαλία πξνθαλψο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΞΔ. Ρέινο αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε
θαιιηέξγεηα ξπδηνχ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ΞΔ Φζηψηηδαο ζε πνζνζηφ 2,9% επί ηεο
ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηε ρψξα καο.
Ξίλαθαο 5. Έθηαζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θαιιηεξγεηώλ ζηηεξώλ αλά Ξεξηθεξεηαή Δλόηεηα –
Ξεξηθέξεηα (ζε ζηξ)
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Πηηάξη ζθιεξό

Θξηζάξη

Θαιακπόθη ακηγήο

Θαιακπόθη ζπγθ.

Βνησηίαο

299.569

35,9%

32.380

28,8%

37.310

37,1%

Δπβνίαο

48.664

5,8%

20.316

18,1%

5.198

5,2%

22

1,7%

Δπξπηαλίαο

134

0,0%

111

0,1%

598

0,6%

1.148

86,6%

Φζηψηηδνο

480.164

57,6%

57.767

51,3%

55.314

55,0%

89

6,7%

Φσθίδνο

4.855

0,6%

1.927

1,7%

2.098

2,1%

67

5,1%

833.386

100,0%

112.501

100,0%

100.518

100,0%

1.326

100,0%

Πη. Διιάδα

0

0

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ.

Πην Γηάγξακκα 9 απνηππψλεηαη ε κεηαβνιή ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο γηα ηα πιένλ ζεκαληηθά
ζηηεξά ηεο Ξεξηθέξεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ.
Γηάγξακκα 9. Γηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο έθηαζεο ησλ θπξηνηέξσλ ζηηεξώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο

1.200.000

Μαλακό ζιηάρι

κληρό ζιηάρι

Κριθάρι

Αραβόζιηος

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1978

1985

1990

2008

Ξεγή : Πηνηρεία πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ – πΑΑΡ

Απφ ην Γηάγξακκα 9 δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαιιηέξγεηεο καιαθνχ θαη ζθιεξνχ ζηηαξηνχ έλψ εθθηλνχλ ην
1978 απφ ην ίδν ζεκείν (πεξίπνπ 600.000 ζηξ) αθνινπζνχλ κηα αληίζηξνθε πνξεία ε νπνία έρεη
νδεγήζεη ζε δξακαηηθή κείσζε ησλ εθηάζεσλ καιαθνχ ζίηνπ θαη αχμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζθιεξνχ
ζίηνπ. Ξαξά ηελ εληππσζηαθή άλνδν ηεο θαιιηέξγεηαο ζθιεξνχ ζίηνπ κεηά ηα πξψηα ρξφληα έληαμεο
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ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ ελ ζπλερεία θαηαγξάθεηαη κηα κείσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ε νπνία
πξνθαλψο αηηηνινγείηαη κε βάζε ηηο αιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Γηα
ηα άιια δχν ζεκαληηθά ζηηεξά ηεο Ξεξηθέξεηαο ν κελ αξαβφζηηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζηαζεξή
πνξεία ελψ ην θξηζάξη αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία.

1.3.1.2.

Βακβάθη

Ζ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ θαηαιακβάλεη έθηαζε 2,7 εθ. ζηξέκκαηα
πεξίπνπ ζε φιε ηε ρψξα (απνηειψληαο ην 80% ηεο έθηαζεο πνπ
θαιιηεξγείηαη κε βηνκεραληθά θπηά) θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ
αλέξρεηαη ζε 820 ρηιηάδεο ηφλνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ δηαρξνληθά
παξνπζηάδεη κηα έληνλα απμεηηθή πνξεία ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο θαη
Σψξαο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ηεο έθηαζεο θαη ηεο
παξαγσγήο βάκβαθνο ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Ξίλαθα 6, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ηα θχξηα θέληξα θαιιηέξγεηαο βάκβαθνο ζηελ ΞΠΔ είλαη ε
ΞΔ Βνησηίαο θαη Φζηψηηδαο.
Ξίλαθαο 6. Πηνηρεία εθηάζεσλ θαη παξαγσγήο γηα ην βακβάθη – Έηνο 2009
Γεσγξαθηθή Δλόηεηα

Έθηαζε (ζηξ)

Ξαξαγσγή (tn)

Βνησηία

196.358

65.064

Δχβνηα

5.990

1.565

Δπξπηαλία

0

0

Φζηψηηδα

147.895

46.951

Φσθίδα

80

24

Πηεξεά Διιάδα

350.323

113604

Διιάδα (ζύλνιν)

2.676.095

816.383

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ.

Ζ πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ βακβαθηνχ ηα ηειεπηαία 15 πεξίπνπ ρξφληα έρεη ππνβαζκηζζεί ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ. Πεκαληηθφο ιφγνο ηεο ππνβάζκηζεο είλαη αθ’ ελφο ε θαιιηέξγεηα κεγάινπ αξηζκνχ πνηθηιηψλ
ζηελ Διιάδα (πεξίπνπ 80) θαη αθ’ εηέξνπ ε πνιηηηθή ησλ επηδνηήζεσλ ηεο πνζφηεηαο πνπ
εθαξκνδφηαλ επί ζεηξά εηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ έκθαζε ζηελ πνζφηεηα δελ επέηξεςε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο πνπ ζα απνζθνπνχζαλ
ζηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ βακβαθηνχ. Αληίζεηα, γηα ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ έγηλε ππεξβνιηθή
ρξήζε εηζξνψλ (ιηπαζκάησλ, θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ) πνπ ππνβάζκηζαλ ηελ πνηφηεηα.
Δπίζεο, δελ ππήξμε εζληθή πνιηηηθή ππνζηήξημεο ηεο πνηφηεηαο, φπνπ εηδηθνί θνξείο (Ξαλεπηζηήκηα,
εξεπλεηηθά θέληξα, ηερλνινγηθά ηδξχκαηα) ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εκπνξίνπ ε έκθαζε δελ δφζεθε ζηελ πνηφηεηα,
ιφγσ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ, αιιά ζηελ πνζφηεηα αθνχ ε ηππνπνίεζε ηνπ
πξντφληνο ήηαλ εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Ζ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή δελ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία
ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ θαιιηέξγεηαο, πνπ ζα πξνζέθεξαλ δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ζεκαληηθψλ
πνζνηήησλ βακβαθηνχ κε νκνηφκνξθα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο
εθθνθθηζηέο θαηά ηελ ηππνπνίεζε.
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Νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Ξαγθφζκηαο Νξγάλσζεο Δκπνξίνπ (WTΝ) θαη νη πξφζθαηεο απνθάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), πνπ αθνξνχλ ζηε κεξηθή απνζχλδεζε ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα
θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο δεκηνπξγνχλ έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ
γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα.
Ρν κέρξη ζήκεξα παξαγφκελν ζηελ Διιάδα βακβάθη δελ έρεη πηζηνπνηεκέλα νηθνινγηθά θαη ηερλνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ρν πξντφλ γηα λα κπνξέζεη λα έρεη κηα ζέζε ζηελ αγνξά πξέπεη λα έρεη πςειή
πνηφηεηα, λα είλαη αληαγσληζηηθφ θαη λα παξάγεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ παξέκβαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε βειηίσζε ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη
πάξα πνιχ κηθξή αλ φρη αλχπαξθηε είηε γηαηί δελ γίλεηαη έξεπλα ζε ζέκαηα βειηίσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο
είηε γηαηί θαη ηα ιίγα απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη απνζπαζκαηηθά θαη δελ ππάξρεη κεραληζκφο
κεηαθνξάο ηνπο ζηελ πξάμε.
Ζ ζπλέρηζε ηνπ ίδηνπ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο είλαη ζίγνπξν φηη ζα νδεγήζεη ηνπο παξαγσγνχο ζε
εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο εάλ δελ αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πνηφηεηαο,
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θηινπεξηβαιινληηθήο θαιιηέξγεηαο κε ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα
νιφθιεξν ην θχθισκα ηνπ βακβαθηνχ θαη ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο.

1.3.1.3.

Ιαραληθά – Θεπεπηηθά

Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απαληάηαη έλα κεγάιν πιήζνο
θαιιηεξγνχκελσλ θεπεπηηθψλ ζε κηα ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ
216.000 ζηξεκκάησλ (12,1% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε
θεπεπηηθά έθηαζεο ηεο Σψξαο). Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο επλνείηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ην
γεγνλφο ηεο γεηηλίαζεο ηεο κε ην Ιεθαλνπέδην Αηηηθήο (απνζηάζεηο
απφ 80-140 ρικ) ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε γηα
ηελ ηξνθνδνζία ηεο κεγαιχηεξεο αγνξάο ηεο ρψξαο (είηε κέζσ ηεο θεληξηθήο ιαραλαγνξάο είηε κέζσ
ησλ ιατθψλ αγνξψλ).
Ζ ζχλζεζε ηεο έθηαζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ θεπεπηηθψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ζε
ζχγθξηζε κε απηή ηεο Σψξαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 7 απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη α) ζηελ
Ξεξηθέξεηα ε κέζε παξαγσγηθφηεηα ησλ θεπεπηηθψλ είλαη πςειφηεξε απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν, β)
θαηά κέζν φξν ην 70% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε θεπεπηηθά έθηαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
ζπγθεληξψλεηαη ζε πέληε πξντφληα (ιάραλα/θνπλνππίδηα, θξεκκχδηα, ηνκάηα (βηνκεραληθή & λσπή),
παηάηεο θαη θαξπνχδηα/πεπφληα) θαη γ) ε Ξεξηθέξεηα απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν θαιιηέξγεηαο μεξψλ
θξεκκπδηψλ θαζψο ζε απηή ζπγθεληξψλεηαη ην 36% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Σψξαο θαη ην
66% πεξίπνπ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο.
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Ξίλαθαο 7. Πύλζεζε θεπεπηηθώλ Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο (Έηνο 2009)
Θαιιηέξγεηα

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
Διιάδα

Ξαξαγσγή (ηόλνη)

Πη. Διιάδα

% ζπκ/ρή

Διιάδα

Πη. Διιάδα

% ζπκ/ρή

Ξαηάηεο (φισλ ησλ
επνρψλ)

439.419

34.049

7,7%

930.841

79.310

8,5%

Θαξπνχδηα θαη πεπφληα

260.470

20.483

7,9%

788.939

59.645

7,5%

Ρνκάηα Λσπήο Σξήζεο

177.525

19.956

11,2%

665.324

79.459

11,9%

Ρνκάηα Βηνκεραληθή

145.973

31.058

21,3%

895.987

189.986

21,2%

Ιάραλα – Θνπλνππίδηα

118.070

18.638

15,8%

243.068

44.959

18,5%

Φαζνιάθηα Σισξά

74.843

13.177

17,6%

68.701

13.642

19,9%

Θξεκκχδηα μεξά

68.617

24.547

35,8%

191.607

126.258

65,9%

Θνινθπζάθηα

47.569

4.566

9,6%

83.100

9.590

11,5%

Κειηηδάλεο

30.980

2.119

6,8%

67.190

4.124

6,1%

Ξξάζα

21.508

2.207

10,3%

41.933

4.794

11,4%

Κπάκηεο

20.350

2.473

12,2%

13.809

1.715

12,4%

Ινηπά
ιαραληθά

385.735

43.218

11,2%

591.613

79.669

13,4%

Πύλνιν

1.791.059

216.491

12,1%

4.582.112

693.151

15,1%

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ
Ξίλαθα 8 απφ ηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΞΔ
Βνησηίαο, Δχβνηαο θαη Φζηψηηδαο ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ ππνινίπσλ δχν ΞΔ είλαη ακειεηέα. Δπηπιένλ
ζεκεηψλεηαη φηη ε παξαγσγή ησλ μεξψλ θξεκκπδηψλ ζπγθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ΞΔ
Βνησηίαο, ελψ ην θπξηφηεξν θέληξν θαιιηέξγεηαο ιάραλσλ-θνπλνππηδηψλ είλαη ε ΞΔ Δχβνηαο. ζνλ
αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο απηή ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΞΔ Βνησηίαο θαη
Φζηψηηδαο απνπζηάδνληαο πιήξσο απφ ηηο ππφινηπεο ηξεηο ΞΔ, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο
ζπγθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ΞΔ Δχβνηαο θαη Βνησηίαο
Ξίλαθαο 8. Έθηαζε (ζηξέκκαηα) ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θαιιηεξγεηώλ θεπεπηηθώλ αλά ΞΔ (Έηνο 2009)
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Θεπεπηηθά
Πύλνιν

Ιάραλα –
Θνπλνππίδηα

Θξεκκύδηα μεξά

Ρνκάηα
Βηνκεραληθή

Ξαηάηεο

Βνησηία

82.910

51,2%

2.376

12,7%

20.898

85,1%

19.405

62,5%

12.346

36,3%

Δχβνηα

37.881

23,4%

13.927

74,7%

1.692

6,9%

0

0,0%

14.180

41,6%

Δπξπηαλία

1.913

1,2%

186

1,0%

341

1,4%

0

0,0%

1.410

4,1%

Φζηψηηδα

37.734

23,3%

2.044

11,0%

1.390

5,7%

11.603

37,4%

5.602

16,5%

Φσθίδα

1.521

0,9%

105

0,6%

226

0,9%

50

0,2%

511

1,5%

161.959

100%

18.638

100%

24.547

100%

31.058

100%

34.049

100%

Πη. Διιάδα

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ
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Πην Γηάγξακκα 10 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ησλ
θπξηνηέξσλ θεπεπηηθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη κηα απμεηηθή ηάζε ζηελ
θαιιηέξγεηα θξεκκπδηψλ, ιαράλσλ-θνπλνππηδηψλ θαζψο θαη γηα ηα θαζνιάθηα ζε αληίζεζε κε ηηο
θαιιηέξγεηεο παηαηψλ, ηνκάηαο θαη θαξπνπδηψλ/πεπνληψλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ κηα πησηηθή πνξεία
Γηάγξακκα 10. Γηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο έθηαζεο ησλ θπξηνηέξσλ θεπεπηηθώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1978
Σομάτεσ
Λάχανα – Κουνουπίδια

1985
Κρεμμφδια ξερά
Πατάτεσ

1990

2008
Φαςολάκια
Καρποφηια – Πεπόνια

Ξεγή : πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ – π.Α.Α.Ρ

1.3.1.4.

Μεξνί θαξπνί

Πηα αθξφδξπα ή αιιηψο ζηνπο μεξνχο θαξπνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε θηζηηθηά, ε ακπγδαιηά, ε θαξπδηά, ε
θαζηαληά θαη ε θνπληνπθηά. Μερσξηζηή θαηεγνξία απνηεινχλ ηα μεξά ζχθα (Θχκεο θαη Ραμηάξρε
Δχβνηαο), ηα μεξά δακάζθελα θαη ηα μεξά βεξίθνθα, ε θαιιηέξγεηα ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη ζηελ
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο.
Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ε έθηαζε ηελ νπνία θαιχπηνπλ νη δελδξψλεο μεξψλ θαξπψλ
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 73.000 ζηξέκκαηα (15% πεξίπνπ ηεο αληίζηνηρεο έθηαζεο ζε επίπεδν Σψξαο).
Ζ ζχλζεζε ηεο έθηαζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ μεξψλ θαξπψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ζε
ζχγθξηζε κε απηή ηεο Σψξαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 9 απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ε
Ξεξθηθέξεηα απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν παξαγσγήο θπζηηθηψλ (θαιχπηεη ην 42% πεξίπνπ ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο) θαη μεξψλ ζχθσλ (κε ζπκκεηνρή 21% πεξίπνπ ζε φξνπο έθηαζεο).
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Ξίλαθαο 9. Πύλζεζε θαιιηεξγεηώλ μεξώλ θαξπώλ Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο (Έηνο 2006)
Θαιιηέξγεηα

Έθηαζε (ζηξέκκαηα)
Διιάδα

Ξαξαγσγή (ηόλνη)

Πη. Διιάδα

% ζπκ/ρή

61.988

13.119

21,2%

10.104,2

886,3

8,8%

172.908

18.878

10,9%

50.721,4

2.988,7

5,9%

Θαξπδηέο

91.925

10.212

11,1%

23.785,7

2.118,9

8,9%

Φπζηηθηέο

49.545

20.642

41,7%

8.228,3

3.600,5

43,8%

Θαζηαληέο

90.258

10.231

11,3%

17.441,6

1.235,9

7,1%

466.624

73.082

15,7%

110.281

10.830

9,8%

Ππθηέο γηα μεξά ζχθα
Ακπγδαιηέο

Πύλνιν

Διιάδα

Πη. Διιάδα

% ζπκ/ρή

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ

Πηνλ Ξίλαθα 10 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ θπξηφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ γηα παξαγσγή
μεξψλ θαξπψλ αλά ΞΔ απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη
Ζ θαιιηέξγεηα ζπθηψλ γηα παξαγσγή μεξψλ ζχθσλ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά ζηελ ΞΔ Δχβνηαο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Δχβνηα
παξάγνληαη ηα «μεξά ζύθα Θύκεο» πξντφλ πνπ έρεη
αλαγλσξηζηεί σο ΞΝΞ απφ ην 1995 θαζψο θαη ηα «μεξά
ζύθα Ραμηάξρε» γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί άηηεκα γηα
θαηαρψξηζε ζην Θνηλνηηθφ Κεηξψν ΞΝΞ
Νη θαξπδηέο έρνπλ απμεκέλε παξνπζία (23-36%) ζε ηξεηο λνκνχο (Δχβνηαο, Δπξπηαλίαο θαη
Φζηψηηδαο).
Νη θηζηηθηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ ΞΔ Φζηψηηδαο (73% πεξίπνπ) θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ
ΞΔ Δχβνηαο (11%). Πεκεηψλεηαη φηη ζηε Γπηηθή Φζηψηηδα
θαιιηεξγείηαη ην «Θειπθσηό Φηζηίθη Φζηώηηδνο» πξντφλ πνπ
είλαη θαηαρσξεκέλν απφ ην 1995 ζην Θνηλνηηθφ Κεηξψν
πξντφλησλ ΞΝΞ
θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ νπνίνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν ζπλεηαηξηζκνί (ΑΠ Φπζηηθν-παξαγσγψλ
Κάθξεο θαη Κψινπ Φζηψηηδαο)
Νη ακπγδαιηέο έρνπλ έληνλε παξνπζία ζηελ ΞΔ Φζηψηηδαο (πεξίπνπ 41%) θαη ζηε Φσθίδα
(πεξίπνπ 30%).
Νη θαζηαληέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο ΞΔ Δχβνηαο (41%) θαη Φζηψηηδαο (35% πεξίπνπ) ελψ
ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ ΞΔ Δπξπηαλίαο (22,5%)
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Ξίλαθαο 10. Θαηαλνκή εθηάζεσλ θπξηόηεξσλ θαιιηεξγεηώλ γηα παξαγσγή μεξώλ θαξπώλ
αλά ΞΔ (ζηξέκκαηα) (έηνο 2006)
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Ππθηέο γηα
μεξά ζύθα

Θαξπδηέο

Ακπγδαιηέο

Φηζηηθηέο

Θαζηαληέο

Βνησηία

0

0,0%

2514

13,3%

383

3,8%

2.273

11,0%

0

0,0%

Δχβνηα

13.119

100,0%

3.066

16,2%

2.348

23,0%

3.231

15,7%

4.215

41,2%

Δπξπηαλία

0

0,0%

16

0,1%

2.593

25,4%

0

0,0%

2.299

22,5%

Φζηψηηδα

0

0,0%

7.673

40,6%

3.675

36,0%

15.058

72,9%

3.567

34,9%

Φσθίδα

0

0,0%

5.609

29,7%

1.213

11,9%

80

0,4%

150

1,5%

13.119

100,0%

18.878

100,0%

10.212

100,0%

20.642

100,0%

10.231

100,0%

Πη. Διιάδα

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙΠΡΑΡ

Πε γεληθέο γξακκέο δηαπηζηψλεηαη κηα ηάζε εγθαηάιεηςεο ησλ θαιιηεξγεηψλ νη νπνία νθείιεηαη ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο (κεγάιν κέξνο ησλ εθηάζεσλ αλήθεη ζε κε αγξφηεο, πξνβιήκαηα κειάλσζεο
θαη έιθνπο (ζηελ θαζηαληά), απνπζία ζπζηεκαηηθήο εκπνξίαο, αζξφεο εηζαγσγέο απφ ρψξεο (θπξίσο ηεο
Αζίαο) κε εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο). Ζ ηάζε απηή δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα ηα πξντφληα
πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα σο ΞΝΞ (μεξά ζχθα Θχκεο θαη Ραμηάξρε, θαη, Θειπθσηφ Φηζηίθη Φζηψηηδαο).
Υζηφζν παξά ηελ ηάζε απηή, ε δήηεζε ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κηα απμεηηθή
πνξεία (κε ζεκαληηθέο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο (πςειφηεξε δήηεζε ην ρείκσλα θαη κηθξφηεξε ην
θαιθαίξη) ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ζπλερψο απμαλφκελεο εηζαγσγέο. Πεκεηψλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο δήηεζεο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο ηξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
παξαγσγή παγσηνχ, θξνπαζάλ, ζνθνιάηαο, δεκεηξηαθψλ, θ.ιπ
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ μεξψλ θαξπψλ (απνθινίσζε, πιχζηκν, ιεχθαλζε, ςήζηκν, θ.ιπ.). θαζψο θαη
γηα ηελ εκπνξία ηνπο ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ 200)
εθ ησλ νπνίσλ φκσο κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο.
Ρέινο ζεκεηψλεηαη φηη, επεηδή νη μεξνί θαξπνί δελ απνηεινχλ βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο, ε θαηαλάισζή
ηνπο εκθαλίδεη ζρεηηθά πςειή ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν
εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ. Ρν γεγνλφο απηφ αλ δελ ζπλδεζεί κε ηελ αλάδεημε ηεο κεζνγεηαθήο
δηαηξνθήο, ζηελ νπνία νη μεξνί θαξπνί απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο
ηνλ θιάδν ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

1.3.1.5.

Αθηηλίδην
Ζ θαιηέξγεηα ηνπ αθηηληδηνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα ηεο Πηεξεάο
Διιάδαο πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΞΔ
Φζηψηηδαο ζε κηα έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 2.000 ζηξεκκάησλ (κε ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηήο (65%) λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ
πεξηνρή Θαζηξηνχ) απνηειψληαο ην 3,5% πεξίπνπ ηεο
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θαιιηεξγνχκελεο κε αθηηλίδηα έθηαζεο ηεο Σψξαο θαη κε εηήζηα παξαγσγή θαηά κέζν φξν πεξίπνπ
3.250 ηφλνη.
Πηελ Φζηψηηδα εηδηθφηεξα θαιιηεξγείηαη ην «Αθηηλίδην Ππεξρεηνύ» ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαηαρψξεζεο ηνπ ζην Θνηλνηηθφ Κεηξψν Ξξντφλησλ ΞΝΞ κπνξεί λα θαιιηεξγείηαη
απνθιεηζηηθά ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Λνκνχ Φζηψηηδαο, ζηνηρείν πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα φιε ε
παξαγσγή ηεο ΞΔ Φζηψηηδαο λα κπνξεί λα δηαθηλεζεί σο ΞΝΞ.
Ρν γεγνλφο φηη ην Αθηηλίδην Ππεξρεηνχ είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ αθηηλίδην πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλν σο
ΞΝΞ παξέρεη ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ ηφζν ζηελ Διιεληθή φζν θαη
ζηε δηεζλή αγνξά έλαληη άιισλ νκνεηδψλ πξντφλησλ.
Πηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπηνηείηαη κία Νκάδα Ξαξαγσγψλ, ν Ππλεηαηξηζκφο Αθηηληδηνπαξαγσγψλ
Θαζηξίνπ Φζηψηηδνο.

1.3.1.6.

Ξπξελόθαξπα

Νη θαιιηέξγεηεο ππξελφθαξπσλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο ζηελ
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο κε ην ελδηαθέξνλ λα πεξηνξίδεηαη ζηηο
εμήο θαιιηέξγεηεο: θεξαζηά, δακαζθεληά, ξνδαθηληά θαη βεξηθνθηά.
Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 5.780
ζηξέκκαηα αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 0,1% ηεο αληίζηνηρεο
έθηαζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ θαηαλνκή ηεο έθηαζεο απηήο κεηαμχ
ησλ ΞΔ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 11 απφ ηνλ νπνίνλ πξνθχπηεη φηη ε θχξηα θαιιηέξγεηα είλαη απηή
ηεο θεξαζηάο ε νπνία θαιιηεξγείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ΞΔ Φζηψηηδαο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ ΞΔ
Δχβνηαο.
Ξίλαθαο 11. Θαηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ θπξηνηέξσλ ππξελόθαξπσλ αλά ΞΔ (έηνο 2006)
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα
Βνησηία

Βεξηθνθηέο

Ονδαθηληέο

Θεξαζηέο

17

20

5

Γακαζθεληέο γηα λσπά
δακάζθελα
11

146

455

1.529

52

Δπξπηαλία

0

5

32

0

Φζηψηηδα

123

670

2.635

45

0

0

35

0

286

1.150

4.236

108

57.147

431.413

95.907

11.384

Δχβνηα

Φσθίδα
Πη. Διιάδα
Διιάδα

Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ

ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ησλ πξναλαθεξζεηζψλ θαιιηεξγεηψλ (γηα ην έηνο 2009) απηή αλέξρεηαη
ζε 1.120 ηφλνπο ξνδάθηλα, 400 ηφλνπο πεξίπνπ βεξίθνθα θαη 2.600 ηφλνπο θεξάζηα νη νπνίνη απνηεινχλ
αληίζηνηρα ην 0,1%, 0,4% θαη 4,3% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ
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κε ηελ θαηαλνκή αλά ΞΔ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 12. Κεηαμχ ησλ θεξαζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
ηδηαίηεξα γλσζηά είλαη ηα θεξάζηα Κεηνρίνπ Γηξθχσλ θαη πεξηνρήο Γνξγνπνηάκνπ (Φζηψηηδα)

Ξίλαθαο 12. Ξαξαγσγή ησλ θπξηόηεξσλ ππξελόθαξπσλ ηεο Πηεξεάο Διιάδα (έηνο 2009)
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα
Βνησηία

Ρφλνη
6

Ονδάθηλα
% ζπκ/ρε
0,5%

Δχβνηα

502

44,8%

Δπξπηαλία

30

2,7%

Φζηψηηδα

572

51,1%

Φσθίδα

10

0,9%

Πη. Διιάδα

1.120

100,0%

Ρφλνη
4
196
2
192
4
398

Βεξίθνθα
% ζπκ/ρε
1,0%

Ρφλνη
1

Θεξάζηα
% ζπκ/ρε
0,0%

49,2%

700

26,9%

0,5%

92

3,5%

48,2%
1,0%
100,0%

1.751
57
2.601

67,3%
2,2%
100,0%

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙ. ΠΡΑΡ.

1.3.1.7.

Διηά

Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα ζε εζληθφ επίπεδν θαιχπηεη ην 21% ηεο
θαιιηεξγνχκελεο γεο θαη δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ
Νηθνλνκία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ γηαηί ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε
κίαο ειάρηζηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε πνιιέο θαη αθαηάιιειεο
γηα άιιεο θαιιηέξγεηεο εθηάζεηο ηεο Σψξαο ζπκπιεξψλνληαο ην
εηζφδεκα ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ, ελψ, παξάιιεια, ζπκπιεξψλεη
θαη αλαδεηθλχεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζηαηεχεη ην έδαθνο απφ
ηηο δηαβξψζεηο
Ζ Διιάδα απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε παξαγσγφ ρψξα επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ ΔΔ, ελψ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εμάγεηαη, ζε ρχκα θπξίσο κνξθή.
Ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ εδάθνπο, ζηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη δηάθνξεο πνηθηιίεο ειηψλ.
Δλδεηθηηθά ζηνηρεία γηα νξηζκέλεο πνηθηιίεο ειηψλ αλαθέξνληαη παξαθάησ:

Θνλζεξβνιηά: Ξξφθεηηαη γηα ηε ζεκαληηθφηεξε πνηθηιία επηηξαπέδηαο ειηάο. Θαιιηεξγείηαη
θπξίσο ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Δχβνηαο, Φζηψηηδαο θαη Φσθίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο
Διιάδαο ( Αηαιάληε, Αγ. Θσλζηαληίλνο, Πηπιίδα, Άκθηζζα, Ονβηέο, Ηζηηαία ) φπσο επίζεο ζηελ
Αηησιναθαξλαλία ( Αγξίλην ) , ζηε Καγλεζία ( Βφιν ) θαη ζηελ Άξηα. Ζ ελ ιφγσ πνηθηιία
πεξηιακβάλεη ηηο πξάζηλεο, ηηο καχξεο θαη ηηο μαλζέο (αζπξνθφθθηλεο) ειηέο.

Θαιακώλ: Ξξφθεηηαη γηα πνηθηιία επηηξαπέδηαο ειηάο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. Θαιιηεξγείηαη
θπξίσο ζηε Κεζζελία θαη ζηε Ιαθσλία θαη ζε ζεκαληηθή έθηαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Αγξηλίνπ.

Σαιθηδηθήο: Θαιιηεξγείηαη ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ ζηε Σαιθηδηθή. Δίλαη γλσζηή θαη σο
Γατδνπξνειηά ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ θαξπνχ.
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Θξνπκπνειηά: Kαιιηεξγείηαη ζηελ Αηηηθή, ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Σίν, Πάκν, Λάμν), ζηελ
Θξήηε θαη ζηε Θάζν. Έρεη ηελ ηδηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο λα μεπηθξίδεη πάλσ ζην
δέληξν απφ κφλε ηεο.

ζνλ αθνξά ηηο εγρσξίσο παξαγφκελεο επηηξαπέδηεο ειηέο, έρνπλ αλαγλσξηζζεί επίζεκα θαη
θαηνρπξσζεί, δέθα πξντφληα κε ηελ έλδεημε Ξ.Ν.Ξ:
1. Διηά Θαιακάηαο

6. Θνλζεξβνιηά Πηπιίδαο

2. Θνλζεξβνιηά Ακθίζζεο

7. Θνλζεξβνιηά Ξειίνπ Βφινπ

3. Θνλζεξβνιηά Άξηαο

8. Θξνχκπα Θάζνπ

4. Θνλζεξβνιηά Αηαιάληεο

9. Θξνχκπα Σίνπ

5. Θνλζεξβνιηά Ονβηώλ

10. Θξνχκπα Ακπαδηάο Οεζχκλεο Θξήηεο

Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαη θπξίσο ζηελ Άκθηζζα, Φζηψηηδα (Πηπιίδα - Αηαιάληε) θαη Βφξεηα
Δχβνηα (Ονβηέο) επηθξαηεί ε πνηθηιία Θνλζεξβνιηά, ε νπνία δηαηίζεηαη ζην εκπφξην σο Ξξάζηλε, Μαλζή ή
Καχξε. Δπηπξφζζεηα κηα αθφκε αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο πνηθηιία είλαη ε
θπζηθή καχξε ειηά Θαιακψλ, ε νπνία παξάγεηαη θπξίσο ζηηο Ιηβαλάηεο (5.000 ηφλνη πεξίπνπ) θαη ζηελ
Βφξεηα Δχβνηα (2.000 ηφλνη πεξίπνπ), δει. ζε πνζφηεηεο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ φηη παξάγνληαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεζζελίαο ε νπνία έρεη νξηνζεηεζεί σο δψλε θαιιηέξγεηαο ηεο ΞΝΞ Διηάο
Θαιακάηαο. πφ πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ζα απνθεπρζνχλ ειιελνπνηήζεηο εηζαγφκελνπ
ειαηνθάξπνπ ζα ήηαλ ζεκηηή ε εμέηαζε ηεο πξννπηηθήο επέθηαζεο ηεο δψλεο θαιιηέξγεηαο
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε
ησ εμαγσγψλ επψλπκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ε παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ βξίζθεηαη
ζε ηζνξξνπία κε ηελ παξαγσγή ειαηνπνηήζηκσλ ειηψλ (47% θαη 53% αληίζηνηρα) ζηνηρείν πνπ δελ
απαληάηαη ζε εζληθφ επίπεδν φπνπ ε θαιιηέξγεηα ειαηνπήζηκσλ ειηψλ απνηειεί ηελ θχξηα παξαγσγηθή
θαηεχζπλζε (κε ζπκκεηνρή ηεο ηάμεο ηνπ 85% ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο).
ζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο κεηαμχ ησλ ΞΔ απηή παξνπζηάδεηαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
Ξίλαθαο 13 . Πηνηρεία παξαγσγήο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζε ηόλνπο (έηνο 2009)
Γεσγξαθηθή ελόηεηα

Δπηηξαπέδηεο ειηέο
Ρφλνη

%

Διηέο ειαηνπνίεζεο
Ρφλνη

%

Διαηόιαδν 2006/2007
Ρφλνη

%

Βνησηία

27

0,0%

15.517

17,1%

1.685

11,0%

Δχβνηα

6.100

7,5%

21.205

23,3%

1.927

12,6%

Δπξπηαλία

135

0,2%

560

0,6%

120

0,8%

Φζηψηηδα

72.420

88,5%

47.051

51,7%

10.184

66,4%

Φσθίδα

3.178

3,9%

6.595

7,3%

1.425

9,3%

Πη. Διιάδα

81.860

100,0%

90.928

100,0%

15.341

100,0%

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή
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Ρέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πέληε
Νξγαλψζεηο Διαηνθνκηθψλ Φνξέσλ (ΔΑΠ Αηαιάληεο, ΔΑΠ Δχβνηαο, ΔΑΠ Θήβαο, ΔΑΠ Πηπιίδαο, ΑΠ
Ονβηψλ) νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε βάζε ηνλ Θαλ(ΔΘ) 867/2008 θαη πινπνηνχλ αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2012 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 1,9 εθ. €.
Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ θαλνληζκνχ
είλαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειηψλ θαη ειαηνιάδνπ.
1.3.1.8.

Ακπέιη – Νίλνο
Ν ακπεινπξγηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο
θιάδνπο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, πνπ εμαζθαιίδεη πξντφληα γηα
λσπή θαηαλάισζε φπσο επηηξαπέδηα ζηαθχιηα, ζηαθχιηα γηα
νηλνπνίεζε θαη μεξέο ζηαθίδεο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ
ακπειψλσλ θπκαίλεηαη γηα ηελ πεξίνδν 2001/2006 θνληά ζηα 1,3
εθ. ζηξέκκαηα κε ηελ δηάξζξσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
Γηάγξακκα 11.

Γηάγξακκα 11. Γηάξζξσζε ακπειώλσλ ζε εζληθό επίπεδν
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Ξεγή : πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ

Ρν κεγαιχηεξν θέληξν ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηε ρψξα είλαη ε πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ πνπ
ζπγθεληξψλεη ην 37% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη αθνινπζνχλ νη πεξηθέξεηεο Θξήηεο (20%)
Καθεδνλίαο (11%) θαη Πηεξεάο Διιάδαο (πεξίπνπ 10%) (ζηνηρεία ηξηεηίαο 2004-2006)
Πηνλ Ξίλαθα 14 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ησλ ακπειψλσλ αλά ΞΔ απφ ηνλ νπνίν
δηαπηζηψλεηαη φηη ηα θχξηα θέληξα ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη νη ΞΔ Βνησηίαο θαη
Δχβνηαο ελψ ζηηο ππφινηπεο ΞΔ ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε
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Ξίλαθαο 14. Θαηαλνκή εθηάζεσλ ακπειώλσλ αλά ΞΔ (έηνο 2009)
Γεσγξαθηθή ελόηεηα

Πηξέκκαηα

% ζπκ/ρε

Βνησηίαο

41.426

45,50%

Δπβνίαο

34.565

37,90%

Δπξπηαλίαο

529

Φζηψηηδνο

12.197

13,40%

Φσθίδνο

2.393

2,60%

Πηεξεά Διιάδα

91.110

0,60%

100,00%

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο νηλάκπεισλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απνηππψλεηαη
ζην Γηάγξακκα 12 απφ ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη κηα δηαρξνλθή ζπξξίθλσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο
έθηαζεο.
Γηάγξακκα 12. Γηαρξνληθή κεηαβνιή έθηαζε νηλάκπεισλ ζηελ Ξεξηθέξεηα
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Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ

Κε ηνλ Θαλ (ΔΘ) 479/2008 θαη ηνλ εθαξκνζηηθφ απηνχ (Θαλ (ΔΘ) 607/2009 ε Δ.Δ. κεηαβιήζεθε ην
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο (ΝΞΑΞ, ΝΞΔ) πνπ ίζρπε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν επί ζεηξά
εηψλ ψζηε λα ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε γηα φια ηα πνηνηηθά αγξνηηθά πξντφληα. Κε βάζε ην λέν
απηφ πιαίζην ηζρχνπλ πιένλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

Νίλνη ΞΝΞ: Πε απηή ηελ θαηεγνξία νίλσλ εληάζζνληαη νη ειιεληθνί νίλνη κε Νλνκαζία
Ξξνέιεπζεο (VQPRD), δειαδή νη νίλνη ΝΞΑΞ θαη νη νίλνη ΝΞΔ
Νίλνη ΞΓΔ: Πε απηή ηελ θαηεγνξία νίλσλ εληάζζνληαη φινη νη Ρνπηθνί Νίλνη θαη φζνη απφ ηνπο
νίλνπο κε «Νλνκαζία θαηά Ξαξάδνζε» έρνπλ ηαπηνρξφλσο θαη ζεζπηζκέλε γεσγξαθηθή
έλδεημε, δειαδή ε Βεξληέα θαη 15 ξεηζίλεο.
Ξνηθηιηαθνί νίλνη: Νη πνηθηιηαθνί νίλνη είλαη κηα λέα θαηεγνξία νίλσλ, ζηελ νπνία ζα εληάζζνληαη
φζνη επηηξαπέδηνη νίλνη πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο νξίδνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ
607/2009. Νη νίλνη απηνί απνθηνχλ ην δηθαίσκα αλαγξαθήο ηεο ρξνληάο εζνδείαο θαη ηεο
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πνηθηιηαθήο ηνπο ζχλζεζεο (αιιά φρη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο έλδεημεο), ζε αληίζεζε κε ηνπο
απινχο επηηξαπέδηνπο νίλνπο.
Δπηηξαπέδηνη νίλνη: Νη «απινί» επηηξαπέδηνη νίλνη είλαη κηα θαηεγνξία νίλσλ φπνπ εληάζζνληαη
φια ηα θξαζηά πνπ δελ αλήθνπλ θπζηθά ζηηο θαηεγνξίεο ΞΝΞ θαη ΞΓΔ, αιιά νχηε θαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ πνηθηιηαθψλ νίλσλ. Νη επηηξαπέδηνη νίλνη εμαθνινπζνχλ λα κελ έρνπλ ην
δηθαίσκα αλαγξαθήο νχηε ηεο ρξνληάο εζνδείαο, νχηε ησλ πνηθηιηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζχλζεζή ηνπο.
ζνλ αθνξά ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο δελ παξάγνληαη νίλνη ΞΝΞ ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο
νίλνπο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην παξάγνληαη ή κπνξνχλ λα παξαρζνχλ νη νίλνη
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 15.
Ξίλαθαο 15. Ρνπηθνί νίλνη θαη νίλνη κε νλνκαζία θαηά παξάδνζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο
Ρνπηθνί Νίλνη

Νίλνη κε Νλνκαζία θαηά
παξάδνζε

Νίλνο ΞΓΔ Πηεξεάο Διιάδαο

Οεηζίλα Βνησηίαο

Νίλνο ΞΓΔ Θήβα

Οεηζίλα Δχβνηαο

Νίλνο ΞΓΔ Θάξπζηνο

Οεηζίλα Θεβψλ

Νίλνο ΞΓΔ Θνηιάδα Αληαιάληεο

Οεηζίλα Σαιθίδαο

Νίλνο ΞΓΔ Ιειάληην Ξεδίν

Οεηζίλα Θαξχζηνπ

Νίλνο πΓΔ Καξηίλν
Νίλνο ΞΓΔ Νπνχληηα Ινθξίδνο
Νίλνο ΞΓΔ Ξιαγηέο Θηζαηξψλα
Νίλνο ΞΓΔ Ξαξλαζζφο
Νίλνο ΞΓΔ Ξιαγηέο Ξάξλεζαο
Νίλνο ΞΓΔ Οηηζψλα Απιίδαο

Ζ παξαγσγή νίλνπ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 572.000 HL (πεξίνδνο
2006/2007) θαη ππνζηεξίδεηαη απφ έλα πινχζην πνηθηιηαθφ δπλακηθφ κε ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο ην
Παββαηηαλφ θαη ηνλ Ονδίηε. Ζ παξαγσγή απηή απνηειεί ην 14% πεξίπνπ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο
θξαζηνχ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 16 γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008
Ξίλαθαο 16. Ξαξαγσγή νίλνπ ζε εζληθό επίπεδν (ζε ρηιηάδεο HL)
Ξεξίνδνο

Δπηηξαπέδηα θξαζηά

Θξαζηά πνηόηεηαο

Ιεπθά

Δξπζξά

Πύλνιν14

158,70

2.781,25

1.238,87

4.020,12

215,64

162,00

2.671,59

1.238,00

3.909,59

1.032,25

170,00

140,00

2.314,30

1.172,25

3.486,55

1.062,81

186,85

153,57

2.589,05

1.216,37

3.805,42

Ιεπθά

Δξπζξά

Ιεπθά

Δξπζξά

2005/06

2.606,33

1.080,17

174,92

2006/07

2.455,95

1.076,00

2007/08

2.144,30
2.402,19

Κ.Ν.

Ππλνιηθή παξαγσγή

Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ

14

Δεν περιλαμβάνεται θ παραγωγι των ςυμπυκνωμζνων και ανακακαριςμζνων γλευκϊν.
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Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, ε ειιεληθή παξαγσγή νίλνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο νίλνπο
ιεπθνχο (68%) θαη δεπηεξεχνλησο νίλνπο εξπζξνχο θαη εξπζξσπνχο (32%) ην κεξίδην ησλ νπνίσλ ζηε
ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή ζπλερψο κεηψλεηαη. ζνλ αθνξά ζηνπο ηχπνπο ηνπ παξαγφκελνπ νίλνπ, ε
ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεηαη ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ απφ επηηξαπέδηνπο νίλνπο, ελψ κηθξφ
κφλνλ κέξνο ηεο παξαγσγήο αθνξά νίλνπο πνηφηεηαο (πεξίπνπ 9,5%) πνζνζηφ πνπ παξακέλεη κάιινλ
ζε πεξηνξηζκέλν επίπεδν. Ρα πξναλαθεξφκελα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ πην πξφζθαηα ζηνηρεία φπσο
απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα
Γηάγξακκα 13. Δμέιημε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο νίλνπ θαηά ρξώκα θαη ηύπν (2008-2010)

Ξεγή: ICAP Group. Θιαδηθή κειέηε νίλνπ – ζηνηρεία 2009-10: εθηηκήζεηο

Νη ειιεληθέο εμαγσγέο νίλνπ, πξνο ηα Θ-Κ ηεο Δ.Δ. γηα ηε πεληαεηία 2002-06 θπκάλζεθαλ απφ 27 έσο
30,5 ρηιηάδεο ηφλνπο, κε εμαίξεζε ην έηνο 2003 φπνπ παξνπζίαζαλ πνιχ ζεκαληηθή άλνδν (ζρεδφλ
δηπιαζηαζκφο ζε ζρέζε κε ην 2002, 55.000 ηφλνπο). Ππγθξηηηθά νη εμαγσγέο νίλνπ πξνο ηξίηεο ρψξεο
βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα (Κ.Ν. πεληαεηίαο πεξίπνπ 4.300 ηφλνπο). Νη εηζαγσγέο νίλνπ
απνηεινχλ πεξίπνπ ην 51% ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ, ελψ ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα νίλνπ
παξνπζηάδεηαη ζηαζεξά ζεηηθφ γηα ηελ πεληαεηία, κε πησηηθέο ηάζεηο απφ ηα 43 (γηα ην 2003) ζηα 27
εθαηνκκχξηα € (γηα ην 2006). Νη θχξηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ απνηεινχλ ε
Γεξκαλία (κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο), ε Γαιιία, νη Ζ.Ξ.Α., ν Θαλαδάο θαη ην Βέιγην.
Ρέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηδηαίηεξε δπλακηθή παξνπζηάδεη ην ηζίπνπξν ην νπνίν παξάγεηαη θπξίσο
ρσξηθά ζε δηάθνξα κέξε ηεο Ξεξηθέξεηαο.
1.3.1.9.

Αξσκαηηθά – Φαξκαθεπηηθά θπηά

Πθνπφο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ
είλαη ε παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ θαη μεξήο δξφγεο. Νη ρξήζεηο ησλ
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ είλαη αλάινγεο κε ηα αηζέξηα
έιαηα πνπ πεξηέρνπλ.
Ρα έιαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε επξεία θιίκαθα απφ
πνιιέο βηνκεραλίεο (αξσκάησλ, ζαπνπληψλ, θαιιπληηθψλ, ηζηγάξσλ,
ηξνθίκσλ, θιπ.) αιιά θαη ζαλ αξηχκαηα ή θαξπθεχκαηα θαγεηψλ ( φπσο π.ρ. ε δάθλε, ε ξίγαλε, ην
δελδξνιίβαλν θιπ. ).
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Ζ Διιάδα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ζε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά , γεγνλφο
πνπ αλνίγεη λένπο θαη αξθεηά πξνζνδνθφξνπο δξφκνπο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, αλ ππάξμεη ε
απαηηνχκελε νξγάλσζε γηα λα αμηνπνηεζνχλ.
Πηε ρψξα καο επδνθηκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 112 είδε αξσκαηηθψλ θπηψλ εθ ησλ νπνίσλ 68
ραξαθηεξίδνληαη θαη σο κειηζζνηξνθηθά. Ρα θπξηφηεξα εκπνξηθά αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά
ζηελ Διιάδα είλαη ην ηζάη ηνπ βνπλνχ, ην θαζθφκειν, ε ξίγαλε, ην γιπθάληζν, ν βαζηιηθφο, ην κάξαζν
(καξαζφζπνξνο), ην ρακνκήιη, ε δάθλε, ε κέληα, ν δπφζκνο, ε ιεβάληα, θιπ. Ρα θπξηφηεξα
θαιιηεξγνχκελα είδε είλαη ν δίθηακνο, ν θξφθνο, ε κέληα, ε ξίγαλε, ην ηζάη ηνπ βνπλνχ, ν
καξαζφζπνξνο, ν γιπθάληζνο. Ζ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε κε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά
θπηά θπκαίλεηαη απφ 16.000 έσο 20.000 ζηξέκκαηα θαη ε εηήζηα παξαγσγή απφ 1.500 έσο 1.800
ηφλνπο κε ηηο θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο λα απνηππψλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 17.
Ξίλαθαο 17. Έθηαζε θαη παξαγσγή αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε εζληθό επίπεδν
Θαιιηέξγεηα

2000

2001

2002

Έθηαζε

Ξαξαγσγή

Έθηαζε

Ξαξαγσγή

Έθηαζε

Ξαξαγσγή

Γιπθάληζνο

--

--

1070

178

1190

194

Γίθηακνο

80

31

150

51

150

60

Θξόθνο

7500

5

7662

5,6

7552

5

Ιεβάληα

500

0

100

0

--

--

Καξαζόζπνξνο

3750

774

3857

1456

2750

274

Κέληα

500

116

--

--

--

--

Οίγαλε

2147

476,5

4280

927

3188

1234

Φαζθόκειν

--

84

--

76

--

95

Σακνκήιη

--

(9)

--

9,6

--

9,1

Ρζάη ηνπ βνπλνύ

710

183

685

149

--

163

Ξεγή πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 2004

Πεκεηψλεηαη φηη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πξνέξρνληαη, επίζεο, απφ απηνθπή ρισξίδα, ζχλεζεο θαηλφκελν
ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα καο.
Δηδηθφηεξα ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηα θαξκαθεπηηθά θπηά φπσο
πξνθχπηεη απφ πξφζθαηε κειέηε15 ζπλνςίδεηαη σο αθνινχζσο:

Δύβνηα

Ζ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα αθνξά θπξίσο ηνλ καξαζφζπνξν ν νπνίνο θαιιηεξγείηαη
ζε κηα έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 2500 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ηζηηαίαο. Απφ ηα
απηνθπή αξσκαηηθά θπηά αμηφινγν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα είδε ηζάη ηνπ
βνπλνχ, ξίγαλε, θαζθφκειν θαη δάθλε ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή πξαγκαηνπνηείηαη απφ
θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ

Δπξπηαλία

Ρα αξσκαηηθά θπηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θαιιηέξγεηαο. Κνλάδα κεηαπνίεζεο
δελ ππάξρεη παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δλσζεο Γαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ Δπξπηαλίαο ππάξρεη ζρνιάδνλ κεράλεκα απνθχιισζεο ξίγαλεο. Ζ
ζπιινγή ηεο απηνθπνχο ξίγαλεο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ηδηνθαηαλάισζεο θαζψο
θαη απηέο ησλ ηνπηθψλ ιατθψλ αγνξψλ

Φαξκαθεπηηθά θπηά θαη ηνπηθή & πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ πεξίπησζε ελφο κνληέινπ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
ζην πιαίζην ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα
15
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Βνησηία

Ρα αξσκαηηθά θπηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θαιιηέξγεηαο ελψ έιιεηςε ππάξρεη θαη
ζηε ζπιινγή απηνθπψλ θπηψλ. Υζηφζν ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί επηρείξεζε
επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θπηψλ ε νπνία κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γ ΘΞΠ ελίζρπζε
ηηο παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαιαβή πξντφλησλ απφ θπζηθέο πξψηεο
χιεο

Φζηώηηδα

Θαιιηεξγνχληαη 13 ζηξ ηζάη ηνπ βνπλνχ, 22 ζηξ ξίγαλε, 35 ζηξ ιεβάληα, 60 ζηξ
ρακνκήιη 5 ζηξ ηξηαληαθπιιηά θαη 10 ζηξ κειηζζφρνξην Ππιινγή απηνθπψλ γίλεηαη
ελψ δελ ππάξρεη κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο

Φσθίδα

Ρα αξσκαηηθά θπηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θαιιηέξγεηαο, σζηφζν ππάξρεη
ζεκαληηθή πνζφηεηα απηνθπνχο αξσκαηηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο ρισξίδαο πνπ
ζπιιέγεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ππφ θαζεζηψο δαζηθψλ πεξηνξηζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη
ζε επίπεδα πνπ δε ηε ζέηνπλ ζε θίλδπλν

Ρα πεξηζζφηεξα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ζπλαληψληαη, ιφγσ ησλ επλντθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ, σο απηνθπή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, γηα ην ιφγν απηφ ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα
απνηειεί ηελ κεηξφπνιε ηεο θαιιηέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ
θπηψλ απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θησρψλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ εθηάζεσλ,
θπξίσο, ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ νη αγξνί δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ γηα άιιεο
θαιιηέξγεηεο, ζηνηρείν, πνπ επί ζεηξά εηψλ δελ έηπρε ηεο νθεηιφκελεο πξνζνρήο θαη πνιηηηθήο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο.
Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ απηψλ ζηελ Διιάδα είρε μεθηλήζεη εδψ θαη δεθαεηίεο,
εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη έλα λέν ζρεηηθφ πεδίν δξάζεο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξνζθέξνληαο κηα
ελαιιαθηηθή δπλακηθή αλάπηπμεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ελψ δίλεη ψζεζε θαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα
ηεο κεηαπνίεζεο.

1.3.1.10. Όζπξηα
Πηελ ρψξα καο ην ζχλνιν ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε
φζπξηα αλέξρεηαη ζε 180.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ, κε κέζε
παξαγσγή ηνπο 32.800 ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα θαζφιηα
θαιχπηνπλ ην 51% ησλ εθηάζεσλ θαη ην 67% πεξίπνπ ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο.
Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ε θαιιηέξγεηα ησλ νζπξίσλ
πξαγκαηνπνηείηαη
ζε
19.000
ζηξέκκαηα
πεξίπνπ
(αληηπξνζσπεχνληαο ην 10,5% ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζε
εζληθφ επίπεδν). Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθηάζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΞΔ Φζηψηηδαο (34,5%)
Βνησηίαο (33,6%) θαη Δχβνηαο (19,7%) ελψ απν πιεπξάο παξαγσγήο απηή ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ΞΔ
Φζηψηηδαο (67,7% θπξίσο θαζφιηα θαη ξεβίζηα) ζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ
νζπξίσλ αλά ΞΔ απηή παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα.
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Γηάγξακκα 14. Γηάξζξσζε εθηάζεσλ νζπξίσλ αλά ΞΔ (έηνο 2009)
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Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ νζπξίσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο αθνινπζεί κηα
πησηηθή πνξεία ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο θαηά ηελ
πεξίνδν 1978-2008 θαηά 75% πεξίπνπ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 15.
Γηάγξακκα 15. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ νζπξίσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο
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Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Ρα φζπξηα ππνηηκήζεθαλ ζηελ ειιεληθή γεσξγία γηαηί ε θαιιηέξγεηά ηνπο είλαη δχζθνιε θαη δελ
επηθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα ζηνπο θαιιηεξγεηέο, γη’απηφ θαη αληηθαηαζηάζεθε κεγάινο κέξνο ηεο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζίηνπ. Έηζη, ελψ ηα φζπξηα γηα πνιιά ρξφληα
απνηεινχζαλ ηε βάζε ηεο δηαηξνθήο καο, ζήκεξα (ζηνηρεία έηνπο 2009) ε εγρψξηα παξαγσγή
αλέξρεηαη ζε 33.000 ηφλνπο πεξίπνπ, θαη ε θαηαλάισζε ζηνπο 70.000 ηφλνπο, γεγνλφο πνπ νδεγεί
ζηελ αλάγθε γηα εηζαγσγή ζε εηήζηα βάζε πεξίπνπ 40.000 ηφλσλ νζπξίσλ. Απφ ηα παξαπάλσ
θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απνηειεί αλάγθε ν πεξηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο ειιεηκκαηηθφηεηαο ζηελ
παξαγσγή νζπξίσλ. Ζ εμππεξέηεζε ηεο αλάγθεο απηήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο ε ηερλνγλσζία ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη δηαζέζηκε
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1.3.1.11. Θηελνηξνθηθά θπηά
Ζ παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θηελνηξνθία ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο
Διιάδαο θαη απνηειεί βαζηθφ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο ησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθψλ
πξντφλησλ.
Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απαληψληαη φιεο νη θαηεγνξίεο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, κε θχξηεο
θαιιηέξγεηεο ηε κεδηθή γηα ζαλφ, ην βίθν γηα θαξπφ θαη ζαλφ, ηνλ αξαβφζηην, ινηπά θηελνηξνθηθά
ςπραλζή θ.α.
Πχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία (2009) ε θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 318.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ απνηειψληαο ην 9,1% ηεο αληίζηνηρεο έθηαζεο ζε
εζληθφ επίπεδν. Ζ δηάξζξσζε ηεο έθηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ αλά ΞΔ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα απφ ηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη φηη ην θπξηφηεξν θέληξν θαιιηέξγεηαο είλαη ε ΞΔ
Βνησηίαο αθνινπζνχκελε απφ ηελ ΞΔ Φζηψηηδαο

Ξίλαθαο 18.

Θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ κε θηελνηνξθηθά θπηά αλά ΞΔ
(έηνο 2009)

Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Θηελνηξνθηθά θπηά γηα
θαξπό
Έθηαζε
% ζπκ/ρε

Παλνί, ρόξηα, ξηδώκαηα
Έθηαζε

% ζπκ/ρε

Γξαζίδηα
Έθηαζε

% ζπκ/ρε

Βνησηία

1.450

17,3%

114.264

41,8%

11.755

31,9%

Δπβνία

1.860

22,1%

20.192

7,4%

8.768

23,8%

Δπξπηαλία

60

0,7%

28.934

10,6%

1.195

3,2%

Φζηψηηδα

4.961

59,1%

98.099

35,9%

11.535

31,3%

70

0,8%

11.907

4,4%

3.606

9,8%

8.401

100,0%

273.396

Φσθίδα
Πη. Διιάδα

100,0%

36.859

100,0%

Ξεγή : Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ηα θηελνηξνθηθά θπηά απνηεινχλ ζεκαληηθφ θιάδν γηα ηελ ειιεληθή αγξνηηθή
παξαγσγή, θαη είλαη μερσξηζηήο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηεο, αθνχ επεξεάδνπλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη
ζηε θπηηθή θαη ζηε δσηθή παξαγσγή, ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ
θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο παξαγσγήο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ δσνηξνθψλ. Πην
Γηάγξακκα 16 απνηππψλεηαη ε δηαρξνληθή κείσζε ησλ εθηάζεσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ γηα θαξπφ
θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
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Γηάγξακκα 16. Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο έθηαζεο θηελνηξνθηθώλ θπηώλ γηα θαξπό ζηελ
Ξεξ. Πηεξεάο Διιάδαο
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Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ

Ζ ρψξα καο είλαη ειιεηκκαηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, κε ζπλέπεηα νη παξαγφκελεο
πνζφηεηεο λα κελ θαιχπηνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο πνπ
παξνπζηάδεη ε παξαγσγή καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο
εγρψξηαο αγνξάο εηζάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο (π.ρ. ζφγηα) , ελψ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ε
δηαηξνθή θχξηα ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο απέρεη πνιχ απφ έλα πιήξεο ζηηεξέζην, ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη πέξαλ ηεο βνζθήο θαη ηα θηελνηξνθηθά θπηά.

1.3.2.

Εσηθή παξαγσγή

1.3.2.1. Αηγνπξνβαηνηξνθία
Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία απνηειεί παξαδνζηαθά έλαλ απφ ηνπο
δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο δσηθήο παξαγσγήο ζηε ρψξα καο,
ζπκβάιινληαο θαηά 18% πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ αγξνηηθφ
εηζφδεκα. Ζ ζεκαζία ηνπ θιάδνπ επίζεο επηβεβαηψλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη κε απηφλ αζρνινχληαη πεξίπνπ 110.000
εθµεηαιιεχζεηο µε πάλσ απφ 10 ελήιηθα δψα (ζχµθσλα µε
ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΔ) ελψ απνηειεί παξάιιεια θαη ζεκαληηθή πεγή
εηζξνψλ θαη θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ (µφλν απφ ηηο επηδνηήζεηο ησλ επηιέμηµσλ πξνβαηίλσλ θαη αηγψλ
θαηαβιήζεθαλ ην 2005 ζηνπο δηθαηνχρνπο πεξίπνπ 240 εθ. €).
Ρν αίγεην θαη πξφβεην θξέαο θαη γάια είλαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή
ζεκαζία θαη απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ θαη
κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
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Πηε ρψξα καο νη βαζηθέο θαηεγνξίεο δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία θαίλνληαη ζηνπο
αθφινπζνπο πίλαθεο .
Ξίλαθαο 19: Βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνβαηνεηδώλ, έηνο 2008
Θαηεγνξία

Πύλνιν Σώξαο

Πηεξεά Διιάδα

% ζπκ/ρε

115.350

13.416

11,6%

Πχλνιν πξνβαηνεηδψλ

9.063.484

691.218

7,6%

Θειπθά γαιαθηνπαξαγσγήο

6.327.404

450.037

7,1%

Ινηπά ζειπθά αλαπαξαγσγήο

259.742

14.094

5,4%

Θειπθά αληηθαηάζηαζεο

577.636

30.479

5,3%

Ινηπά ζειπθά

860.336

105.990

12,3%

Αξζεληθά αλαπαξαγσγήο

366.793

25.515

7,0%

Ινηπά αξζεληθά

671.573

65.103

9,7%

Πχλνιν Δθκ/ζεσλ

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Ξίλαθαο 20. Βαζηθέο θαηεγνξίεο αηγνεηδώλ, έηνο 2008
Θαηεγνξία

Πύλνιν Σώξαο

Πηεξεά Διιάδα

% ζπκ/ρε

Πχλνιν Δθκ/ζεσλ

115.748

13.884

12,0%

Πχλνιν αηγνεηδψλ

4.779.409

487.978

10,2%

Αίγεο γαιαθηνπαξαγσγήο

2.930.556

260.921

8,9%

Ινηπά ζειπθά γαιαθηνπαξαγσγήο

538.374

50.536

9,4%

Θειπθά αληηθαηάζηαζεο

345.522

42.623

12,3%

Ινπά ζειπθά

383.067

69.263

18,1%

Αξζεληθά αλαπαξαγσγήο

254.981

27.132

10,6%

Ινηπά αξζεληθά

326.909

37.503

11,5%

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Γηα ην έηνο 2010 ν αξηζκφο πξνβάησλ θαη αηγψλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο εθηηκήζεθε ζε 558.500
πεξίπνπ πξφβαηα θαη 375.500 αίγεο κε ηελ θαηαλνκή αλά ΞΔ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ζηελ ΞΔ Δχβνηαο ζπγθεληξψλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηγψλ
ελψ ζηελ ΞΔ Φζηψηηδαο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνβάησλ
Ξίλαθαο 21. Δθηίκεζε παξαγσγήο γάιαθηνο (ζε ηόλνπο) - έηνο 2010
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα
Δπξπηαλία

Ξξόβαηα

%

Αίγεο

%

82.477

14,8%

46.312

12,3%

178.000

31,9%

81.000

21,6%

Βνησηία

92.300

16,5%

59.050

15,7%

Φσθίδα

55.800

10,0%

47.100

12,5%

Δχβνηα

150.000

26,9%

142.000

37,8%

558.577

100,0%

375.462

100,0%

Φζηψηηδα

Πη. Διιάδα

Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή
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ζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβάησλ θαη αηγψλ αλά ΞΔ ζε νηθφζηηα/βειηησκέλα θαη
ζε Ξνηκεληθά/Λνκαδηθά απηή παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα
Γηάγξακκα 17. Θαηαλνκή (εθηίκεζε) ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνβάησλ θαη αηγώλ αλα ΞΔ – Έηνο 2010
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Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ λνκαδηθψλ δψσλ είλαη πεξίπνπ
πεληαπιάζηνο απφ απηφλ ησλ νηθφζηησλ/βειηησκέλσλ ζηνηρείν πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε
αηγνπξνβαηνηξνθία ζην ζχλνιν δελ έρεη εζηαβιηζκέλε κνξθή αιιά εθηαηηθή. Ζ κνξθή απηή έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη αμηνπνηεί εθηάζεηο νξεηλέο – κεηνλεθηηθέο πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα
αμηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά, ελψ παξάιιεια ζπκβαδίδεη κε ηε ζχγρξνλε ηάζε παξαγσγήο πξντφλησλ
πνηφηεηαο. Ν ηξφπνο απηφο εθηξνθήο (εθηαηηθή) ησλ αηγψλ θαη πξνβάησλ ζηε ρψξα καο, καδί κε ηηο
εγρψξηεο θπιέο πξνζδίδνπλ ζην παξαγφκελν θξέαο ηελ δεηνχκελε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γεχζε.
Πηε ρψξα καο παξάγνληαη πεξίπνπ 630.000 ηφλνη πξφβεηνπ θαη 420.000 ηφλνη γίδηλνπ γάιαθηνο, απφ
ηνπο νπνίνπο ην 90% ηνπ πξφβεηνπ θαη ην 80% ηνπ γίδηλνπ ηπξνθνκείηαη. ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή
πξφβεηνπ θαη αίγεηνπ γάιαθηνο ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απηή γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζε
87.300 ηφλνπο θαη 53.200 ηφλνπο αληίζηνηρα κε ηελ θαηαλνκή αλά ΞΔ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην
αθφινπζν δηάγξακκα
Γηάγξακκα 18. Θαηαλνκή ( εθηίκεζε ) πξόβεηνπ θαη αίγεηνπ γάιαθηνο αλά ΞΔ Έηνο 2010
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Ξεγή: Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή
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Ζ µεγαιχηεξε πνζφηεηα (75%) ηνπ αηγείνπ θαη πξνβείνπ γάιαθηνο ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
ηπξνθνµηθψλ πξντφλησλ (θέηα, θαζέξη) ζε βηνµεραλίεο, βηνηερλίεο θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο
(νηθνηερλίεο). Ρν ππφινηπν αμηνπνηείηαη ζε δηάθνξα άιια παξαδνζηαθά πξντφληα (π.ρ. γηανχξηη), είηε
ηδηνθαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο.
Ζ ρξήζε ηνπ γάιαθηνο γηα ηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ Διιεληθφ ρψξν φπσο
πξφβεην γηανχξηη, βνχηπξν θαη πάλσ απφ φια ηπξί «Φέηα» απφ αµηγψο πξφβεην ή µίγµα πξνβείνπ θαη
αηγείνπ γάιαθηνο, θαζψο θαη άιισλ εηδψλ ηπξηψλ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ µηα εμίζνπ
ζεµαληηθή πεγή εηζνδήµαηνο γηα ηνπο θηελνηξφθνπο µε απηή ηνπ θξέαηνο, είλαη ε πξψηε χιε γηα ηελ
παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Ξνιιά απφ ηα παξαγφµελα πξντφληα,
είλαη Ξξντφληα Νλνµαζίαο Ξξνειεχζεσο (ΞΝΞ) µε θπξηφηεξν ην ηπξί ΦΔΡΑ, πνπ βξίζθνπλ αμηφινγε
ζέζε ζηηο αγνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή Φέηαο ΞΝΞ
παξάγνληαη θαη άιια ηξία είδε ηπξηψλ ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην θνηλνηηθφ κεηξψν πξντφλησλ
ΞΝΞ ηα νπνία είλαη:
Ρν Θαηίθη Γνκνθνύ καιαθφ ηπξί, αινηθψδνπο πθήο θαη ιεπθνχ ρξψκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ
γάια γίδηλν ή κείγκα ηνπ κε πξφβεην ζηελ πεξηνρή Γνκνθνχ ηεο ΞΔ Φζηψηηδαο,
ε Θεθαινγαβηέξα ζθιεξφ επηηξαπέδην ηπξί κε δηάζπαξηεο ηξχπεο ζηε κάδα ηνπ πνπ
παξάγεηαη απφ πξφβεην γάια ή κίγκα ηνπ κε αίγεην γάια κέρξη πνζνζηνχ 10% ζηελ Δπξπηαλία
θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη
ε Φνξκαέιια Αξάρσβαο Ξαξλαζζνύ εκίζθιεξν ππνθίηξηλν ηπξί πνπ παξάγεηαη
παξαδνζηαθά θαη απνθιεηζηηθά απφ αίγεην, πξφβεην γάια ή κίγκα απηψλ ζηελ Αξάρσβα
Ξαξλαζζνχ ηεο ΞΔ Βνησηίαο

1.3.2.2. Βννηξνθία
Πηελ Διιάδα εθηξέθνληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 633.500 βννεηδή θαη
παξάγνληαη πεξίπνπ 750.000 ηφλνη γάιαθηνο θαη 59.000 ηφλνη
βφεηνπ-κνζραξίζηνπ θξέαηνο (έηνο 2008)
Ζ θξεαηνπαξαγσγφο βννηξνθία ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ, ζρεηηθά κηθξήο δπλακηθφηεηαο,
δηεζπαξκέλσλ ζε φιε ηε ρψξα. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ
ζπζηεκαηηθψλ κνλάδσλ ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο θπκαίλεηαη ζε
ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Νη βννηξνθηθέο επηρεηξήζεηο θξεαηνπαξαγσγήο αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ηελ
πάρπλζε (ζε κηθξφ βαζκφ κε ηελ αλαπαξαγσγή) δψσλ πνπ εηζάγνληαη ζε κηθξή ειηθία θαη ελ ζπλερεία
κε ηελ ζθαγή απηψλ. Δπεηδή ε παξαγσγή κνζραξηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο
ρψξαο γίλνληαη αζξφεο εηζαγσγέο κνζραξηψλ, είηε απφ επξσπατθέο, είηε απφ ηξίηεο ρψξεο.
ζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο γαιαθηνπαξαγσγνχ αγειαδνηξνθίαο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε
ηαρεία αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγψλ. Ζ
33

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ζχγρξνλε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή γαιαθηνπαξαγσγφο αγειαδνηξνθία ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε
Καθεδνλία, ηε Θξάθε θαη ηε Θεζζαιία, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ αγειαδνηξνθηθψλ µνλάδσλ
θαηαλέµεηαη ζηελ Ήπεηξν, ηε Πηεξεά Διιάδα, ηελ Ξεινπφλλεζν θαη ηα λεζηά
Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πΑΑΡ ζρεδφλ ην 50% ηνπ δστθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ βννηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηε Βφξεην Διιάδα ελψ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο
δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ ην 2,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ βννηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ νη νπνίεο
ζπγθεληξψλνπλ ην 2,9% πεξίπνπ ησλ βννεηδψλ ηεο ρψξαο.
Ν δσηθφο πιεζπζκφο ησλ βννεηδψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Ξίλαθα 22 πνπ αθνινπζεί
ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο ΞΔ Φσθίδαο θαη Φζηψηηδνο θαη αθνινπζνχλ νη ΞΔ Βνησηίαο, Δχβνηαο θαη
Δπξπηαλίαο. Νη πιεζπζκνί ησλ βννεηδψλ απνηεινχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ζειάδνπζεο αγειάδεο θαη
βννεηδή πάρπλζεο, ελψ νη αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο απνηεινχλ κεηνλφηεηα
Ξίλαθαο 22. Ππλνιηθόο αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ βννεηδώλ θαη θεθαιώλ δώσλ αλά Ξ.Δ., έηνο 2010
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ

Αξηζκόο δώσλ

Δχβνηα

185

3.448

Βνησηία

196

7.960

Φζηψηηδα

332

9.724

Φσθίδα

295

10.148

Δπξπηαλία

122

3.453

1.130

34.733

Πη. Διιάδα
Ξεγή: Πηνηρεία πεξεζηώλ καο.

ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή βφεηνπ θξέαηνο ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απηή, γηα ηελ πεξίνδν
2002-2004 αλέξρεηαη θκν ζηνπο 1470 ηφλνπο αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,5% πεξίπνπ ηνπ εγρψξηα
παξαγφκελνπ βνείνπ θξέαηνο. Ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην επίπεδν απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε βφεην
θξέαηνο θπκαίλεηαη θνληά ζην 25% πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο θξενπαξαγσγνχ βννηξνθίαο ζε αληίζεζε κε ηελ γαιαθηνπαξαγσγφ βννηξνθία φπνπ ππάξρεη
εζληθή πνζφζησζε γηα ην αγειαδηλφ γάια.

1.3.2.3. Σνηξνηξνθία
Ζ ρνηξνηξνθία ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη απφ ηνπο δπλακηθνχο
θιάδνπο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ
ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ Αθαζάξηζηε Αμία ηεο Εσηθήο
παξαγσγήο, εθηηκάηαη ζε 10%. Δμάιινπ, ε ρνηξνηξνθία παξάγεη ην
25% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο θαη θαιχπηεη, γηα ηελ
πεξίνδν 1990-2006, ην 33% ησλ αλαγθψλ ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο ρνηξηλνχ θξέαηνο ζηελ Διιάδα. Ν ηξφπνο εθηξνθήο
ραξαθηεξίδεηαη εληαηηθφο θαη παξέρεη απαζρφιεζε ζε 30.000 άηνκα.
Ζ παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο απφ ην 1980 κέρξη πξφζθαηα αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία ζε εζληθφ
επίπεδν. Ρν µεγαιχηεξν µέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ρνηξηλνχ θξέαηνο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο
πεξηθέξεηεο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Πηεξεάο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο,
θαη ηεο Αλ. Καθεδνλίαο/Θξάθεο.
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Δηδηθφηεξα, ην 2004 παξήρζεζαλ ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία 24.466 ηφλνη ρνηξηλνχ θξέαηνο (18% ηεο
ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο) θαη ζηελ Ήπεηξν 21.491 ηφλνη (15,8%). Αθνινπζεί ε Θεζζαιία µε
µεξίδην παξαγσγήο 14,4% θαη ε Πηεξεά Διιάδα µε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 12%. Νη ηέζζεξηο
πξναλαθεξζείζεο πεξηθέξεηεο θάιπςαλ απφ θνηλνχ ην 70,1% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο
ρνηξηλνχ θξέαηνο θαηά ην 2004. Πεµαληηθή µείσζε (ζε απφιπηεο ηηµέο) παξνπζηάζηεθε θαηά ηελ
εμεηαδφµελε πεξίνδν ζηελ παξαγσγή ηεο Πηεξεάο Διιάδαο, ε νπνία απφ 23.365 ηφλνπο ην 2000
δηαµνξθψζεθε ζε 16.260 ηφλνπο ην 2004, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ξεινπνλλήζνπ (2000: 12.718
ηφλνη, 2004: 9.085 ηφλνη).
Ξίλαθαο 23. Ππλνιηθόο αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ ρνηξηλώλ θαη θεθαιώλ δώσλ αλά Ξ.Δ., έηνο 2010
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Αξηζκόο
εθκεηαιιεύζεσλ

Αξηζκόο
ρνηξνκεηέξσλ

Δχβνηα

40

8.380

Βνησηία

37

5.777

Φζηψηηδα

58

10.154

Φσθίδα

40

9.628

Δπξπηαλία

18

410

193

34.349

Πη. Διιάδα
Ξεγή: Πηνηρεία πεξεζηώλ καο.

1.3.2.4. Ξηελνηξνθία
Ζ πηελνηξνθία ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο
θιάδνπο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο κε πνζνζηφ 9,9%
(2005) ζηελ Αθαζάξηζηε Αμία Ξξντφλησλ ηεο Εσηθήο Ξαξαγσγήο
(θξέαο θαη απγά). Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε
Σψξα, ηα ηειεπηαία 11 ρξφληα, ππνινγίδεηαη ζε 165.325 ηφλνπο (1,5%
ηεο αληίζηνηρεο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ.-25) θαη ε παξαγσγή απγψλ ζε
122.270 ηφλνπο (2% ηεο αληίζηνηρεο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ.-25).
Δηδηθφηεξα ε εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε ρψξα καο γηα ηελ πεξίνδν
2006-2010, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 24, απφ ηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη κηα ειαθξά απμεηηθή
ηάζε.Πεκεηψλεηαη φηη ην 98% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ αθνξά ζε θξέαο
θνηφπνπινπ
Ξίλαθαο 24 : Ξαξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθώλ ( πνζόηεηεο ζε 1000 t, π.Α.Α.Ρ.)
Έηνο

Ξνζόηεηα
(1000 t)

Δηήζηα κεηαβνιή

2006

168,5

-

2007

175,8

4,3%

2008

192,9

9,7%

2009

187,8

-2,6%

2010

187,3

-0,3%

Ξεγή : Πηνηρεία ΞΑΠΔΓΔΠ
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ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο απγψλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2000-2010,,
απηή αλέξρεηαη θκν ζηνπο 118.000 ηφλνπο/έηνο, κε θζίλνπζα πνξεία (Γηάγξακκα 19).

Γηάγξακκα 19. Γηαρξνληθή κεηαβνιή παξαγσγήο απγώλ

Ποςότθτα (τόνοι)
140000
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120000
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Ξεγή : Πηνηρεία πΑΑΡ & ΞΑΠΔΓΔΠ

Ζ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο, απνηειεί ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν θέληξν παξαγσγήο θξέαηνο
πνπιεξηθψλ ζηε ρψξα καο κεηά ηελ Ήπεηξν, καδί κε ηελ νπνία ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 60% ηεο
ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο. Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζηνηρεία δηάξζξσζεο ηεο
παξαγσγήο ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηνλ νπνίνλ πξνθχπηεη φηη ε παξαγσγή ζπγθεληξψλεηαη θαηά θχξην
ιφγν ζηηο ΞΔ Έπβνηαο θαη Βνησηίαο
Ξίλαθαο 25. Ππλνιηθόο αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ πνπιεξηθώλ θαη αξηζκόο πηελώλ αλά Ξ.Δ., έηνο 2010
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Όξηλζεο αλαπαξαγσγήο

Υνηόθεο Όξηληζεο

Όξληζεο ζθαγήο

Αξ. Δθκ/σλ

Αξ. Ξηελώλ

Αξ. Δθκ/σλ

Αξ. Ξηελώλ

Αξ. Δθκ/σλ

Αξ. Ξηελώλ

Δχβνηα

3

112.000

3

80.000

70

2.300.000

Βνησηία

1

42.000

12

367.026

72

2.253.700

Φζηψηηδα

0

0

4

30.000

0

0

Φσθίδα

0

0

3

12.000

3

85.000

Δπξπηαλία

0

0

0

0

0

0

Πη. Διιάδα

4

154.000

22

489.026

145

4.638.700

Ξεγή: Πηνηρεία πεξεζηώλ καο.

Δηδηθφηεξα, ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή απγψλ (έηνο 2010) παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα 26 απφ ηνλ
νπνίν δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο απγψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ
ΞΔ Δχβνηαο ελψ ζηελ ΞΔ Φζηψηηδαο παξάγεηαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα (60%) ησλ απγψλ ρσξηθήο
πηελνηξνθίαο. Πεκεηψλεηαη φηη ε παξαγσγή απγψλ δηαθνξνπνηείηαη ζε απγά ρσξηθήο πηελνηξνθίαο θαη
απγά ζπζηεκαηηθήο εθηξνθήο νξλίζσλ. Ζ δεχηεξε απηή θαηεγνξία δηαθξίλεηαη ζε παξαγσγή απγψλ
εθθφιαςεο, απφ φξληζεο αλαπαξαγσγήο θαη ζε απγά θαηαλάισζεο, απφ φξληζεο απιήο παξαγσγήο
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Ξίλαθαο 26. Ξαξαγσγή απγώλ 2010
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Αβγά ρσξηθήο
πηελνηξνθίαο

1.500.000

Απγά ζπζηεκαηηθήο
Ξηελνηξνθίαο
Αβγά
Αβγά
εθθνιάςεσο
θαηαλαιψζεσο
0
0

Δπξπηαλία

Ππλνιηθή
Ξαξαγσγή
αβγώλ

% ζπκ/ρε
ΞΔ

1.500.000

1,6%

Φζηψηηδα

23.000.000

0

5.520.000

28.520.000

29,8%

Βνησηία

2.210.000

10.800.000

9.585.000

22.595.000

23,6%

Φσθίδα

1.316.000

0

1.600.000

2.916.000

3,0%

Δχβνηα

10.400.000

13.500.000

16.200.000

40.100.000

41,9%

Πη. Διιάδα

38.426.000

24.300.000

32.905.000

95.631.000

100,0%

Ξεγή : Πηνηρεία πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ

Λέα εμέιημε ζηνλ πηελνηξνθηθφ ηνκέα απνηειεί ε παξαγσγή θαη δηάζεζε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ
πνπ αθνξνχλ ζε δχν βαζηθέο ζεζκνζεηεκέλεο θαηεγνξίεο: (i) πξντφληα βηνινγηθήο πηελνηξνθίαο θαη
(ii) πξντφληα εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ εθηξνθψλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ην θξέαο πνπιεξηθψλ θαη κε βάζε
ηνλ ΘΑΛ (ΔΘ) 543/08 κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ αθφινπζσλ ελδείμεσλ:
[είδνο πνπιεξηθνχ] ειεχζεξεο βνζθήο
[είδνο πνπιεξηθνχ] παξαδνζηαθά ειεχζεξεο βνζθήο
[είδνο πνπιεξηθνχ] απεξηφξηζηεο ειεχζεξεο βνζθήο
[είδνο πνπιεξηθνχ] εθηαηηθήο εθηξνθήο
[είδνο πνπιεξηθνχ] πνπ έρεη ηξαθεί ....% κε [είδνο δσνηξνθήο
ελψ γηα ηα απγά νξλίζσλ θαη κε βάζε ηνλ ΘΑΛ (ΔΘ) 557/07 κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ελδείμεσλ πνπ
αθνξνχλ:
ηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ησλ σνηφθσλ νξλίζσλ
ηηο ελδείμεηο "εμαηξεηηθά" ή "εμαηξεηηθά θξέζθα
Ζ παξαγσγή πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη ε πηζηνπνίεζή
ηνπο απφ ηνλ AGROCERT δίλεη ζηνπο παξαγσγνχο ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ
αγνξά κε εηδηθή ζήκαλζε θαη θαη επέθηαζε ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ απνδνρή
απφ ηελ αγνξά ησλ πξψησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ην κεγάιν
ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη απφ πνιινχο παξαγσγνχο δείρλνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο έρεη
κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο.
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1.3.2.5.

Κειηζζνθνκία

Ζ κειηζζνθνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα ηε Σψξα καο. Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ
πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ζηνλ θιάδν ηεο
κειηζζνθνκίαο απαζρνινχληαη πεξί ηνπο 20.000 κειηζζνθφκνπο, νη
νπνίνη θαηέρνπλ πεξί ηηο 1.500.000 θπςέιεο. Ξεξίπνπ 5.000 απφ απηνχο
θαηέρνπλ άλσ ησλ 150 θπςειψλ θαη ζεσξνχληαη σο επαγγεικαηίεο.
Γεληθά πάλησο, είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο δεχηεξε απαζρφιεζε, ε
κειηζζνθνκία είλαη έλαο θιάδνο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην εηζφδεκα ησλ
γεσξγηθψλ θαη κε νηθνγελεηψλ.
Ζ Σψξα καο είλαη δεχηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά ηελ Ηζπαλία, απφ απφςεσο θαηνρήο
κειηζζνζκελψλ (ζπκκεηνρή πεξίπνπ 12% ζην ζχλνιν ησλ κειηζζνζκελψλ ηεο ΔΔ) θαη παξάγεη θαηά
κέζν φξν 14.000 ηνλ. κέιη εηεζίσο. Ζ εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη πεξίπνπ ην 90% ηεο θαηαλάισζεο.
Πηε ρψξα καο νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο κειηνχ πξνέξρνληαη απφ ην πεχθν (55-60%), ελψ ζεκαληηθή
είλαη θαη ε παξαγσγή κειηνχ ειάηεο (5-10%) θαη ζπκαξηνχ (15%).
Απφ πιεπξάο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, ε κειηζζνθνκία είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιε ηε Σψξα. πάξρνπλ
φκσο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απμεκέλν κειηζζνθνκηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο εθείλεο ησλ Λνκψλ Σαιθηδηθήο,
Θαβάιαο, Φζηψηηδαο, Δπβνίαο, Αηηηθήο, Αξθαδίαο, Ζξαθιείνπ, Σαλίσλ θαη άιιεο.
Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο νη θπξηφηεξεο παξαγσγέο κειηνχ είλαη:
Ξεύθν απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δχβνηαο (60–70% ηεο ζπλνιηθήο
παξαγσγήο).
Έιαην απφ ηηο πεξηνρέο Δπξπηαλίαο, Νξεηλήο Φσθίδαο, Ξαξλαζζνχ, Διηθψλα θαη Νξεηλήο
Δχβνηαο (5–15% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο)
Θπκάξη απφ ηηο πεξηνρέο παξαιηαθήο Φσθίδαο, Βνησηίαο θαη Λνηίνπ Δχβνηαο (5–15% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο)
Γηάθνξα αλζόκεια, όπσο κέιη γιπθαλίζνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ηζηηαίαο Δχβνηαο αιιά θαη
άιια αλζφκεια φπσο θαζηαληάο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γίξθπο Δχβνηαο θαη εξείθεο απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Λφηηαο Δχβνηαο (ππφινηπν πνζνζηφ).
Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 20 κνλάδεο ηππνπνίεζεο κειηνχ εθ ησλ νπνίσλ 10
αλήθνπλ ζε Θνηλνπξαμίεο θαη Ππλεηαηξηζκνχο θαη 10 ζε ηδηψηεο ηππνπνηεηέο. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηά
ηνπο μεπεξλάεη ηνπο 10.000ηνλ. εηεζίσο, ε δε παξαγσγή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πεξί ηνπο
5.000 ηνλ. εηεζίσο
Δθηφο απφ ην κέιη άιια πξντφληα ηεο κειηζζνθνκίαο κε ζεκαληηθή αμία είλαη ε γχξε, ν βαζηιηθφο
πνιηφο, ε πξφπνιε ην θεξί θ.α.
Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο κε ηε κειηζζνθνκία αζρνινχληαη πεξίπνπ 520 επαγγεικαηίεο
παξαγσγνί (νη πεξηζζφηεξνη είλαη νξγαλσκέλνη ζηνπο 14 πξσηνβάζκηνπο ζπλεηαηξηζκνχο) πνπ
δηαηεξνχλ 76.000 θπςέιεο θαη παξάγνπλ εηεζίσο 2.280 ηφλνπο κέιη (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
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Κειηζζνθνκηθνχ Θέληξνπ Πηεξεάο Διιάδαο) θαη αξθεηνί κηθξφηεξνη. Ζ δηάξζξσζε ησλ αλσηέξσ
ζηνηρείσλ αλά ΞΔ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 27.
Ξίλαθαο 27. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή κειηζζνθνκίαο
Γεσγξαθηθή
Δλόηεηα

Ξξσηνβάζκηνη
ζπλεηαηξηζκνί

Ξαξαγσγνί

Θπςέιεο

Ξαξαγσγή
(θηιά/έηνο)

Βνησηία

4

77

9.407

282.210

Δχβνηα

3

212

31.448

943.440

Δπξπηαλία

2

38

3.264

97.920

Φζηψηηδα

4

151

25.155

754.650

Φσθίδα

1

40

6.794

203.820

Πη . Διιάδα

14

518

76.068

2.282.040

Ξεγή : Κειηζζνθνκηθό Θέληξν Πηεξεάο Διιάδαο

1.3.2.6. Θαιάζζηα αιηεία/δαηνθαιιηέξγεηεο
Ν ηνκέαο ηεο Αιηείαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο ηεο
Θαιάζζηαο Αιηείαο, θαη ηεο δαηνθαιιηέξγεηαο ζεσξείηαη
ζεκαληηθφο γηα ηελ παγθφζκηα, επξσπατθή, εζληθή αιιά θαη ηελ
Ξεξηθεξεηαθή νηθνλνκία θπξίσο επεηδή ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε
ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ησλ παξάθηησλ &
λεζησηηθψλ πεξηνρψλ αιιά επηπιένλ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
εμαζθάιηζε δστθψλ πξσηετλψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο, αμηνπνηεί
ηνπηθνχο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο θαη εμαζθαιίδεη ζέζεηο
εξγαζίαο θαη απαζρνιεί ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ παξάθηησλ πεξηνρψλ.
Ζ αιηεία απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε παγθφζκην επίπεδν, έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθά
αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ψζεζε ηα πεξηζζφηεξα παξάθηηα θξάηε ζε αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο ησλ αιηεπηηθψλ ηνπο ζηφισλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ απηήλ ηελ δήηεζε.
Θαιάζζηα Αιηεία
Ν επαγγεικαηηθφο αιηεπηηθφο ζηφινο ηεο Διιάδαο απνηειείηαη απφ 17.146 ζθάθε (ζηνηρεία απφ ην
Θνηλνηηθφ Αιηεπηηθφ Κεηξψν) πνπ απνηεινχλ ην 21% ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλνηηθνχ αιηεπηηθνχ ζηφινπ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζθάθε ην 90% είλαη ζθάθε κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο κε νιηθφ κήθνο κηθξφηεξν απφ
12 κέηξα.
Ν ηνκέαο παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ παξαγσγή, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ε νπνία αλέξρεηαη
ζηνπο 119.000 ηνλ. (ζηνηρεία ΞΝΗΑΛ) κε κηα αμία γχξσ ζηα 380 εθαηνκ € θαη παξέρεη ηνπιάρηζηνλ
30.000 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ζηεξίδεη άιιεο 20.000 πξφζζεηεο ζέζεηο ζε ζρεηηθά κε ηελ αιηεία
επαγγέικαηα φπσο εκπφξην ςαξηψλ, λαππεγεία, εμνπιηζκφο θιπ.
Ν αιηεπηηθφο ζηφινο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο (Ξίλαθαο 28) αλέξρεηαη ζε 1.762 ζθάθε
απνηειεί ην 10% ηνπ ειιεληθνχ αιηεπηηθνχ ζηφινπ κε κηα παξαγσγή πνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ ζε
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13.000 ηφλνπο ( 11% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο). Ζ κέζε ειηθία ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ ηεο
Ξεξηθέξεηαο είλαη 29 έηε ε ζπλνιηθή ηππνδχλακε 54.214 KW θαη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 8.455 GT.

Ξίλαθαο 28. Αιηεπηηθόο Πηόινο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο
Γεσγξαθηθή
Δλόηεηα

Ξαξάθηηα ζθάθε

Πθάθε κέζεο αιηείαο

Πύλνιν

Δχβνηα

1.003

89

1.092

Φζηψηηδα

396

4

400

Φσθίδα

156

2

158

Βνησηία

112

0

112

Πη. Διιάδα

1667

95

1.762

Πθγι : τοιχεία Τπθρεςιών μασ

Ρν ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ αιηεία ζηελ πεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα
4.500 άηνκα κε κέζε ειηθία πεξίπνπ 55 εηψλ.
Ν αξηζκφο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο κεηψλεηαη
ζπλερψο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ηελ Δ.Δ γηα ηελ κείσζε ηνπ αιηεπηηθνχ
ζηφινπ. Ξαξά ηελ ζπλερή απηή κείσζε ν ηνκέαο παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ παξαγσγή,
γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ν αιηεπηηθφο καο ζηφινο απφ έηνο ζε έηνο απμάλεη ηελ αιηεπηηθή ηνπ
πξνζπάζεηα. Γειαδή ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξα αιηεπηηθά εξγαιεία θαη δνπιεχεη πην εληαηηθά.
Ρν κέηξν ηεο απφζπξζεο ησλ ζθαθψλ, απφ κφλν ηνπ, δελ κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα ζηελ πξνζπάζεηα
ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηρζπναπνζέκαησλ ησλ ζαιαζζψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, απφ ηελ ππεξβνιηθή
εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ζ αλαγθαηφηεηα επηβνιήο κέηξσλ αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο είλαη πξνθαλέζηαηε.
Γπζηπρψο φκσο ε αίζζεζε «αλεμαξηεζίαο» πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο αιηείο καο, δελ επηηξέπεη ηε
δηαρείξηζε ησλ αιηεπηηθψλ καο πφξσλ ζε κηα «ζπλεηαηξηζηηθή» πξνζέγγηζε.
Δπηπιένλ ε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, έρεη έλαλ απφ ηνπο πην
ζχλζεηνπο, παγθφζκηα, δηαρεηξηζηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αιηεία ηεο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ
ζαιάζζησλ εηδψλ, ησλ πάξα πνιιψλ αιηεπηηθψλ ιηκέλσλ, ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ζαιάζζησλ
νηθνζπζηεκάησλ, θαη ηεο κεγάιε ππθλφηεηα αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο (κεγάινο αξηζκφο ζθαθψλ) θαη
επηπιένλ ηεο εθηεηακέλεο αθηνγξακκήο.
Δπίζεο ε αιηεία ηεο Ξεξηθέξεηαο, δελ είλαη παξά κηα απφ ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Νη ζάιαζζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο βξίζθνληαη θάησ απφ κηα
ζπλερψο απμαλφκελε πίεζε απφ πνηθίινπο ρξήζηεο (νη νπνίνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε έλα
δηαρεηξηζηηθφ κνληέιν), φπσο ε ξχπαλζε απφ ηα απφβιεηα πνπ ξίρλνληαη ζηηο ζάιαζζεο (αζηηθά,
βηνκεραληθά, αγξνηηθά θιπ), ε εξαζηηερληθή αιηεία, ε παξάθηηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, νη ζαιάζζηεο
πδαηνθαιιηέξγεηεο, ε λαπηηιία, ε δηέιεπζε θαισδίσλ, νη ελάιηεο αξραηφηεηεο θιπ. Π’ φια ηα παξαπάλσ
δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα πξνζζέζνπκε θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Υο εθ ηνχηνπ ην κέιινλ ηεο αιηείαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν
κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή απαίηεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζήο ηεο.
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δαηνθαιιηέξγεηεο
Ζ Ξεξηθέξεηα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο, ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, αληαπνθξηλφκελε έγθαηξα ζηηο
δηακνξθνχκελεο πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο παξνπζίαζε
κία εληππσζηαθή -θαη πξσηφγλσξε ζε παγθφζκην επίπεδν- αλάπηπμε ζην ηνκέα απηφ.
Ν πιένλ δπλακηθφο, παξαγσγηθφο θαη απνδνηηθφο θιάδνο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, απηφο ηεο Θαιάζζηαο
Ηρζπνθαιιηέξγεηαο, αμηνπνηψληαο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα αλαπηχρζεθε κε ξπζκνχο πνπ
ζχληνκα θαηέζηεζαλ ηελ Ξεξηθέξεηα καο σο ηε κεγαιχηεξε παξαγσγφ ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ
Ξεξηθέξεηα ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ.
Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο παξάγνληαη πεξίπνπ 32.000 ηφλνη ςαξηψλ απφ ηρζπνθαιιηέξγεηα
απνηοειψληαο ην 34% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο (95.000 ηφλνη) (Ξίλαθαο 29). Ζ αμία
ηεο παξαγσγήο αλέξρεηαη ζε 160 εθαη € ( ηηκέο 2011) ελψ απφ απηήλ ηελ παξαγσγή ην 80% εμάγεηαη.
Ξίλαθαο 29. Γπλακηθόηεηα ηρζπνθαιιηεξγεηώλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο
Δπηθάλεηα
(ςάξηα & όζηξαθα)

Αξ κνλάδσλ
( ςάξηα )

Αξ. Κνλάδσλ
( όζηξαθα )

Φζηώηηδαο

32

14

1.060 (765+295)

11.890 (10.900+940)

Δύβνηαο

40

2

866 (767+ 68)

11. 800 (11.500+300)

Φσθίδαο

15

0

202

4.900

Βνησηίαο

10

0

115

2.950

Ξεξ. Πη. Διιάδαο

97

16

2.243

31.540

Γεσγξαθηθή ελόηεηα

(ζε ζηξέκκαηα)

Δηήζηα παξαγσγή.
(δπλακηθόηεηα)

Ξεγή: Πηνηρεία πεξεζηώλ καο

Νη ζαιαζζνθαιιηέξγεηεο έδσζαλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, κε ηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ χςνπο
εγρψξηνπ, θξέζθνπ θαη θζελνχ ςαξηνχ, αιιά θαη θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ρψξνπ ν νπνίνο απαζρνιεί άκεζα θα έκκεζα κεγάιν αξηζκφ εξγαδφκελσλ, ελψ
απνηεινχλ κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
παξάθηησλ πεξηνρψλ.
ιεο νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηφζν ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
φζν θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζπκθσλνχλ ζε κεξηθά δεδνκέλα φπσο:
Ζ Δ.Δ. εηζάγεη πάλσ απφ 3 εθαηνκ. ηφλνπο αιηεπκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
EUROSTAT, απηή ε πνζφηεηα ζα θηάζεη ηα 12 εθαηνκκχξηα ηφλνπο κέρξη ην 2025.
πάξρεη απμαλφκελε δήηεζε γηα ηα αιηεπηηθά πξντφληα παγθνζκίσο, ε νπνία αλακέλεηαη λα
απμεζεί κέρξη ην 2030 θαηά 50%.
Ζ ζπιιεθηηθή αιηεία αληηκεησπίδεη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, θαη επνκέλσο
ε πδαηνθαιιηέξγεηα θαίλεηαη λα είλαη ε κφλε βηψζηκε επηινγή λα ηθαλνπνηεζεί απηή ε
απμαλφκελε δήηεζε.
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Πχκθσλα κε ην F.A.O, ε παγθφζκηα παξαγσγή πδαηνθαιιηέξγεηαο ζα πξέπεη λα δηπιαζηαζηεί
κέρξη ην 2030 γηα λα ζπκβαδίζεη κε ηελ δήηεζε. Απηφ αληηπξνζσπεχεη, ζε απφιπηνπο φξνπο,
κηα αχμεζε ζρεδφλ 40 εθαηνκ. ηφλσλ παγθνζκίσο.
Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ε παγθφζκηα παξαγσγή πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ πξντφλησλ ζα απμεζεί
αξθεηά ζηηο εξρφκελεο δεθαεηίεο.
Ζ πξφθιεζε γηα ηελ Ξεξηθέξεηά καο είλαη λα ζπκκεηέρεη θαη απηή ζηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο
παξαγσγήο πδαηναθαιιηεξγεηηθψλ πξντφλησλ, εμαζθαιίδνληαο φκσο, φηη απηή ε αχμεζε ζα ζηεξίδεηαη
ζε κηα αεηθφξν - βηψζηκε αλάπηπμε, ε νπνία ζα έρεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ παξαγσγή πγηψλ
πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ
Ρα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζε δπν βαζηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζνπλ ηελ
ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο.
Νη πδαηνθαιιηέξγεηεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο κηα βηνκεραλία πξσηνγελνχο παξαγσγήο ε
νπνία παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο θαη πγηή ηξφθηκα – ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηξνθή ζηνλ
εγρψξην θαη ηεο Δ.Δ. πιεζπζκφ. Απφ ηηο δηαθαηλφκελεο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ, γηα αχμεζε
ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ αλεζπρηψλ γηα ηελ επάξθεηα ηξνθίκσλ, ε
ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ είλαη αδηαθηινλίθεηε.
Ζ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο πξέπεη λα ζέζεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζέζεσλ
απαζρφιεζεο ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ην θαηλφκελν ηεο πιήξνπο
αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ επξσπατθή παξαγσγή, θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
αληίθηππνπ πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε βηνκεραλία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο.

1.3.3.

Ηδηαίηεξα πξντόληα & ππεξεζίεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα

Ν φξνο «ηδηαίηεξα» ρξεζηκπνηείηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη κηα επξεία νκάδα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
παξάγεη/πξνζθέξεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο/εθηξνθέο
θαη πξντφληα, ηα παξαδνζηαθά πξντφληα, νη θηλνηφκεο θαη δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο κε ζεκαληηθέο
ηδηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηχρεη αθφκε ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο.
Ρν πξίζκα ππφ ην νπνίν εμεηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα πξντφληα θαη ππεξεζίεο δελ είλαη ίδην κε απηφ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο φρη κφλν ιφγσ
έιιεηςεο ζπζηεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ αιιά θπξίσο ιφγσ ησλ πνιχκνξθσλ ηδηνηήησλ πνπ απηά
ζπγθεληξψλνπλ ή εμππεξεηνχλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα/εθηξνθή16 απνηειεί κηα κνξθή παξαγσγήο ε νπνία αλ θαη έξρεηαη απφ
ην πνιχ καθξηλφ παξειζφλ, «επηζεκνπνηήζεθε» απφ ηελ πνιηηεία θαη αλαγλσξίζηεθε απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηηο ηειεπηαίεο 2-3 δεθαεηίεο, σο κηα κέζνδνο παξαγσγήο πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ αεηθνξία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ δηείζδπζήο ηεο ζην παξαγσγηθφ
ζχζηεκα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο ππνζηεξίδνπλ ηελ επέθηαζε ηεο (π.ρ.
16

Θ ζκταςθ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ που καλλιεργείται ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ βιολογικισ παραγωγισ υπερβαίνει τισ
100.000 ςτρζμματα
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εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο) θαηαδηεθλχεη φηη ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο Ξεξηθέξεηαο καο
ππάξρνπλ ζχιαθεο παξαγσγψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο γλψκνλα αμίεο πνιχ
επξχηεξεο απφ ην θέξδνο. Νη ζχιαθεο απηνί, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ
απαξρή γηα ηε δεκηνπξγία εθηεηακέλσλ δσλψλ παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε ζηφρεπζε
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο παγθφζκηαο θαηαλαισηηθήο αγνξάο, ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Ρα παξαδνζηαθά δηαηξνθηθά πξντφληα είλαη πξντφληα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηνηρεία
εληνπηφηεηαο (localization) θαη ηδηνηππίαο (specification) πνπ ηα θαζηζηνχλ κνλαδηθά. Απηά ηα
παξαδνζηαθά πξντφληα ζπλδένληαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε κηαο
πεξηνρήο, πνπ κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξείηαη, είηε δηακέζνπ ηνπ
ηξφπνπ παξαγσγήο (ζπληαγή, ηερλνινγία), είηε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Πηελ
Ξεξηθέξεηα απαληάηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Κεηαμχ απηψλ
μερσξίδνπλ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηχρεη αλαγλψξηζεο σο ΞΝΞ/ΞΓΔ, ηα νπνία φκσο απνηεινχλ
κφιηο έλα κηθξφ ππνζχλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Πηα πξντφληα απηά
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ζπλδεδεκέλα κε ζπγθεθξηκέλνπο
ηφπνπο (π.ρ. αξλάθη θαη θαηζηθάθη Θαξχζηνπ/Γθηψλαο, θεξάζηα Γνξγνπνηάκνπ θαη Κεηνρίνπ,
θαθή Γνκνθνχ, θ.α.) φζν θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα (π.ρ. ακπγδαισηά Θχκεο, θνπξθνπκπίλεο,
θ.α.) ηα νπνία φκσο έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ παξαδνζηαθφηεηά ηνπο ζηεξηδφκελα κφλν ζηηο
ηνπηθέο ζπληαγέο θαη φρη ζε ηνπηθά πιηθά. Ζ δηνρέηεπζε παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο επαλαζχλδεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγή θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δεζκνχ ησλ πξντφλησλ απηψλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ
ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ απνηειεί κηα εμαίξεηε επθαηξία ελίζρπζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο
ηεο Ξεξηθέξεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Πηηο θαηλνηφκεο θαη δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο φισο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηξνχθα, ην
ηππνθαέο θαη ε ζηέβηα. Ζ ηξνχθα (απηνθπήο (π.ρ. ηξνχθα Γηξθχνο) θαη θαιιηεξγνχκελε) κεηά
ηε ζπιινγή ηεο κπνξεί λα ππνζηεί κεηαπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ιάδη αξσκαηηζκέλν κε ηξνχθα, παηέ ηξνχθαο, κέιη αξσκαηηζκέλν
κε ηξνχθα, ηξνχθα ζε θνλζέξβα θιπ, ηα νπνία βξίζθνπλ δηεμφδνπο ζε εηδηθέο αγνξέο. Ρν
ηππνθαέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «ππεξηξνθψλ» (super foods), καδί κε ηε
ζπηξνπιίλα, ηελ αιφε, ηε γχξε, ην ηδίλζελγθ θ.ά θαζψο πεξηέρεη πνιιαπιάζηεο πνζφηεηεο
βηηακίλεο C απφ ηε θξάνπια, ην αθηηλίδην, ην πνξηνθάιη, ηελ ηνκάηα θαη ην θαξφην. Δρεη
πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε Δ απφ εθείλε ηνπ ζηηαξηνχ, ηνπ θαιακπνθηνχ θαη ηεο
ζφγηαο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία, θαζψο θαη φιεο ηηο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, ελψ
πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ αθφξεζηα ιηπαξά νμέα, φπσο σ3, σ6, σ7 θαη σ9. Πηελ Ξεξηθέξεηα
Πηεξεάο Διιάδαο θαιιηεξγείηαη ζε κηθξέο εθηάζεηο ζηελ Δχβνηα θαη ηε Φζηψηηδα κε απμαλφκελν
σζηφζν ελδηαθέξνλ θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαζθεπή πιεζψξαο
δηαηξνθηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ρέινο ε ζηέβηα είλαη θπηφ πνπ κπνξεί λα
επδνθηκήζεη θαη ζηε ρψξα καο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ ειπίδα γηα ηελ αγξνηηθή θαη
βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ζ ζηέβηα θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηα θχιια ηεο απφ ηα
νπνία παξάγεηαη δάραξε – ε Πηεβηνδάραξε – ε νπνία είλαη 300 θνξέο πην γιπθηά απφ ηελ θνηλή
δάραξε, αιιά δελ απνξνθάηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη δελ έρεη δηαηξνθηθή αμία,
αθνχ δελ παξέρεη θαζφινπ ζεξκίδεο θαη ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκφ. Πηελ ΞΔ Φζηψηηδαο
πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή θαιιηέξγεηα ζηέβηαο κε άξηζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ππνζηήξημεζπκκεηνρή ηνπ Ξαλ/κηνπ Θεζζαιίαο.
Ρέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο εθηφο ηεο βαζηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ε
παξαγσγή δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ παξέρεη θαη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο ε
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θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε αλάδεημε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ε
δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ν
αγξνηνπξηζκφο θ.α. Νη ππεξεζίεο απηέο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνσζνχκελεο απφ ηελ ΔΔ
πνιπδξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεδίν φρη κφλν δηεχξπλζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ
παξαγσγψλ αιιά θαη ζεκαληηθά πεδία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο.

1.3.4.

Κεηαπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ

Πηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο αθνινπζνπο πίλαθεο
Ξίλαθαο 30: Δπηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο πξντόλησλ θπηηθήο παξαγσγήο
Δίδνο επηρείξεζεο
Δύβνηα
Βνησηία Φζηώηηδα
Φσθίδα

Δπξπηαλία

Πύλνιν

Διαηνηξηβεία

75

38

50

18

2

183

Ρππνηεηήξηα -Ππζθεπαζηήξηα
ειαηνιάδνπ

5

2

5

1

-

7

Βξψζηκεο Διηέο

6

-

30

9

-

45

Δθθνθθηζηήξηα

0

6

5

0

-

11

Αιεπξνκεραλίεο

6

16

6

3

-

Ρππνπνηεηήξηα –
Ππζθεπαζηήξηα Μεξψλ ζχθσλ &
Μεξψλ θαξπψλ

14

0

4

0

-

18

Κνλάδεο παξαγσγήο
Εσνηξνθψλ

31

14

2

1

-

48

Νηλνπνηεία

38

25

17

4

-

84

Βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο
βηνκεραληθήο ηνκάηαο

-

2

2

-

-

4

Ππζθεπαζηήξηα
νπσξνθεπεπηηθψλ

13

72

8

1

-

95

Ξεγή: Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο. Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ.

Ξίλαθαο 31. Δπηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο πξντόλησλ δσηθήο παξαγσγήο
Δίδνο επηρείξεζεο

Δύβνηα

Βνησηία

Φζηώηηδα

Φσθίδα

Δπξπηαλία

Πύλνιν

Ρπξνθνκεία- Γαιαθηνθνκηθά
πξντφληα

10

23

22

11

3

69

Πθαγεία

5

0

3

2

1

11

Ξηελνζθαγεία

4

2

0

1

0

7

Αιιαληνπνηεία

5

0

9

1

1

16

Δγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ
απνζηέσζεο λσπψλ
θξεάησλ

3

7

7

0

1

18

44

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
θξέαηνο πνπιεξηθψλ

7

3

0

0

0

10

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
απγνχ

0

1

0

0

0

1

Βπξζνδεςεία

0

0

0

5

0

5

Ππζθεπαζηήξηα Κειηνχ

0

0

3

2

1

6

Ξεγή: Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο. Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ.

Ξίλαθαο 32. Δπηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο αιηεπηηθώλ πξντόλησλ
Γεσγξαθηθή
ελόηεηα

Ππζθεπαζηήξηα

Θέληξα
Απνζηνιήο
Νζηξάθσλ

Κεηαπνηεηηθέο
Κνλάδεο

Ηρζπόζθαιεο

Δχβνηα

11

2

3

1

Βνησηία

0

0

1

0

Φζηψηηδα

9

3

2

0

Φσθίδα

4

0

0

0

Δπξπηαλία

0

0

0

0

Ξεγή: Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο. Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ.

Πε γεληθέο γξακκέο ζεκεηψλεηαη φηη νη ππνδνκέο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαηίζεληαη
ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ρξήδνπλ εθζπγρξνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε
πιεξφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη:
ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα ειαηνηξηβεία.
Δπηπιένλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο κείσζεο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ
ειαηνηξηβείσλ (κε απαξραησκέλν εμνπιηζκφ θαη κε ζεκαληηθέο αδπλακίεο θάιπςεο ησλ
απαηηήζεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο) ελδερνκέλσο ν εθζπγρξνληζκφο λα απαηηεί θαη
παξάιιειε κεγέζπλζε ηεο δπλακηθφηεηαο νξηζκέλσλ εμ απηψλ.
παξεκβάζεηο απαηηνχληαη επίζεο θαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο
ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ γηα ηελ απνζήθεπζε λσπψλ πξντφλησλ (θπξίσο θεπεπηηθψλ) θαη
γεληθφηεξα σο πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ηππνπνηεηεξίσλ/ζπζθεπαζηεξίσλ,
παξεκβάζεηο γηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο απνβιήησλ θαη παξαπξντφλησλ ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

1.4.

Αμηνιόγεζε - πξννπηηθέο ηνπ
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο

παξαγσγηθνύ

ζπζηήκαηνο

ηεο

Απφ ηελ πξνεγεζείζα παξνπζίαζε πξνθχπηεη φηη ζηελ ΞΠΔ παξάγεηαη κηα επξεία πνηθηιία πξντφλησλ
(δηαηξνθηθψλ θαη κε) ζηα νπνία αληαλαθιάηαη ε πνηθηινκνξθία ησλ γεσκνξθνινγηθψλ, θιηκαηνινγηθψλ
θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ θαηαγξάθεηαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο.
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Ζ πξννπηηθή ελφο εθάζηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πξντφλησλ αιιά θαη ε πξννπηηθή ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζην ζχλνιφ ηεο, είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθαξκνγή κηαο
ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ επηκέξνπο
παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ ππφ έλα θαζεζηψο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή
απηή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε πξντφληα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ «αηρκή ηνπ δφξαηνο»
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.
Πην πιαίζην απηφ, ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κε ηε ζπκβνιηθή νλνκαζία «θαιάζη αγξνηηθώλ
πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο» βαζίδεηαη ζε έλα πιέγκα παξαγσγηθψλ
ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζην ζπλνιφ ηνπο θαη, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληνληζκέλε
εθαξκνγή παξεκβάζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ
πιεξέζηεξα αθελόο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγώλ
αθεηέξνπ πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο
νηθνλνκίαο.17 Ρα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα απηά θαζψο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.

Ξίλαθαο 33. Ξξνζαλαηνιηζκόο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο

Ξαξαγσγηθό ζύζηεκα

Ξξνζαλαηνιηζκόο

Πηηεξά

Αληηζηξνθή ηεο ηάζεο ζπξξίθλσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηεξψλ κε
αχμεζε ηεο έθηαζεο καιαθνχ ζίηνπ ηνπιάρηζηνλ ζηα φξηα ηνπ εζληθνχ
κέζνπ φξνπ

Βακβάθη

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγνκέλνπ βακβαθηνχ

Ιαραληθά – Θεπεπηηθά

Νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ
ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ θεπεπηηθψλ θαη ηεο
δηεχξπλζεο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ απηψλ

Μεξνί Θαξπνί

Απνθπγή πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο κε έκθαζε ζηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ πνηθηιηαθνχ δπλακηθνχ

Αθηηλίδην

Δπέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο αθηηληδίνπ

Ξπξελόθαξπα

Δλίζρπζε παξαγσγήο γηα θάιπςε ηνπηθψλ αλαγθψλ

Διηά

Δλίζρπζε ηεο εηθφλαο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή
αγνξά

Ακπέιη – Νίλνο

Δλζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο νίλσλ ΞΓΔ (ηνπηθνί νίλνη θαη νλνκαζίαο
θαηά παξάδνζε) κε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ληφπησλ πνηθηιηψλ

Αξσκαηηθά
θαξκαθεπηηθά θπηά

–

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ κέζσ
ηεο νξγάλσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ

17

Δλδεηθηηθά νη αλάγθεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπηθά παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή
θαηαλάισζε, ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο νξηζκέλσλ πξντφλησλ γηα ππνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ
παξαγσγήο ή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο νξηζκέλσλ πξντφλησλ γηα ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο
θηινπεξηβαιινληηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ή γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θιπ
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Ξαξαγσγηθό ζύζηεκα

Ξξνζαλαηνιηζκόο

Όζπξηα

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο νζπξίσλ

Θηελνηξνθηθά θπηά

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ

Ξξντόληα
αηγνπξνβαηνηξνθίαο

Νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα πνηνηηθά πξντφληα
κε ελζάξξπλζε ησλ εθηαηηθψλ εθηξνθψλ

Ξξντόληα βννηξνθίαο

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο βφεηνπ θξέαηνο

Ξξντόληα ρνηξνηξνθίαο

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ρνίξεηνπ θξέαηνο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην
πνηνηηθφ ρνίξεην θξέαο

Ξξντόληα πηελνηξνθίαο

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο πηελνηξνθηθψλ πξνίφλησλ κε έκθαζε ζε
πξντφληα εηδηθψλ εθηξνθψλ

Ξξντόληα
Κειηζζνθνκίαο

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο κειηνχ θαη άιισλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ

Ξξντόληα
ζαιάζζηαο
αιηείαο
/πδαηνθαιιηέξγεηαο

Δμαζθάιηζε
πςειήο
πνηφηεηαο
πξντφλησλ
αιηείαο
θαη
ζαιαζζνθαιιηεξγεηψλ (λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ) κε ζεβαζκφ ηνπ
ηδηαίηεξνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ ζαιαζζψλ

Ηδηαίηεξα πξντόληα θαη
ππεξεζίεο

Δλζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο κε έκθαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε εηδηθέο αγνξέο

Κε βάζε ηνλ αλσηέξσ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηκέξνπο παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ δηακνξθψλεηαη έλα
πιήζνο απφ πξντφληα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
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2. Tν «θαιάζη» ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο
2.1.

Νξηζκόο θαη ζηόρεπζε ηνπ θαιαζηνύ

Ρν « θαιάζη » αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηα νξίδεηαη σο ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα

αγξνηηθήο αλάπηπμεο θάζε Ξεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε αληηθείκελν ηε ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ
θαη ππνδνκψλ ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε, ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ εκπνξία θαη ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο18.
Ν νξηζκφο απηφο ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά ην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα ηεο
Ξεξηθέξεηαο ην νπνίν εδξάδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο φπσο απηνί έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ηελ Ξνιηηεία
Ν 1νο ππιψλαο είλαη ε επηινγή ησλ πξντόλησλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην θαιάζη ηεο
Ξεξηθέξεηαο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επζχλε ηεο Ξεξηθέξεηαο έρνληαο σο βαζηθέο
θαηεπζχλζεηο φηη απηά ζα πξέπεη α) λα ζπκβάιινπλ ζηηο εμαγσγέο, β) λα αλαδεηθλχνπλ ηελ
ηαπηφηεηα ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη γ) λα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ
επηζηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απηέο ε Ξεξηθέξεηα δηακνξθψλεη
έλα θαιιηεξγεηηθό πιάλν γηα ηα πξντφληα ηνπ θαιαζηνχ, ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ, κε πιήξε
πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ παξαγσγήο θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ζε επίπεδν
πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, αιιά θαη ζε δεκνηηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν (κηθξφηεξν ή επξχηεξν ελφο
δήκνπ π.ρ. κηα πεδηάδα, κηα ιεθάλε, έλαο νξεηλφο φγθνο, κηα πεξηνρή κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά).
Ν 2νο ππιψλαο είλαη ε αγξνδηαηξνθηθή ζύκπξαμε, ε νπνία έρεη σο θχξην ξφιν ηελ πξνβνιή
θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Ν 3νο ππιψλαο είλαη ε δνκή πηζηνπνίεζεο κε ξφιν ηε ζέζπηζε θαλφλσλ σο πξνο ηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ
θαιαζηνχ αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνπο
θαλφλεο απηνχο.
Ν 4νο ππιψλαο είλαη ην δεκνπξαηήξην, σο κηα δνκή νξγάλσζεο ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ησλ
πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ παξαθάκπηνληαο κεξηθψο ή πιήξσο ηνπο κεζάδνληεο
Απηφ ην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλν κε έλα λέν, επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
θαηάιιεια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, φπσο απηά ηζρχνπλ (π.ρ. Αλαπηπμηαθφο Λφκνο, ΞΑΑ
2007-2013, εληζρχζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ θ.α), ή ζα δηακνξθσζνχλ γηα ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2014-2020) βάζεη ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ
κεηαξξχζκηζε ηεο ΘΑΞ
επαξθείο δηνηθεηηθέο δνκέο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο, ρσξνζεηεκέλεο θαη ζηειερσκέλεο
γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ (ηερληθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
πιεξνθνξηαθψλ, θ.α)

18

Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/21-09-2011)
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ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν νξγάλσζεο ησλ παξαγσγώλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηάζεζε
ηεο παξαγσγήο. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ν λένο λφκνο –πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο (Λ. 4015/2011)
δηεπξπκέλε παξαγσγηθή βάζε ε νπνία επηρεηξείηαη κέζσ ηεο δηάζεζεο πξνο κίζζσζε,
θπξίσο απφ ελδηαθεξφκελνπο παξαγσγνχο, δεκφζηαο γεο κε ζπκβνιηθφ ηίκεκα (δηάζεζε
επηθνηζηηθήο γεο).
Νη ζρέζεηο φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά αθνινχζσο

Πρήκα 1. Ρν θαιάζη ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (θαιάζη Ξεξηθέξεηαο)

Το Επιχειπηζιακό Σχέδιο……

Καλάθι
Καλάθι Πποϊόνηων
Πποϊόνηων Πεπιθέπειαρ
Πεπιθέπειαρ Σηεπεάρ
Σηεπεάρ Ελλάδαρ
Ελλάδαρ

Επένδυση στον Αγροδιατρουικό Τομέα

Καλλιεπγηηικό
Πλάνο

Έπγα
Υποζηήπιξηρ Φπημαηοδόηηζη

Αγποδιαηποθική
Σύμππαξη

Διοικηηικέρ Δομέρ
Υποζηήπιξηρ
Αγπόηη

Δομή
Πιζηοποίηζηρ

Ομάδερ
Παπαγωγών

Δημοππαηήπιο

Διάθεζη
Επικοιζηικήρ Γηρ

Κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ν ζηφρνο ηνπ θαιαζηνχ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
είλαη ε επηθέληξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα αγξνηηθά πξντφληα
ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδψζνπλ ηελ αλαγθαία ψζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηεο ηνκέα. Πην πιαίζην απηφ, ην «θαιάζη», απνηειεί ηελ
έθθξαζε ζε Ξεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηεο πξνζέγγηζεο απφ ην «ρσξάθη ζην ξάθη» θαη ηελ πξνζπάζεηα
πξνζαξκνγήο ηνπ παξαγσγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο ζηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ θαη
απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ (consumer driven approach).
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Δηδηθφηεξα, ην «θαιάζη» αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο σο βαζηθνχ
θξίθνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Κε ηε ινγηθή ηεο ελζσκάησζεο ζε
απηφ πξντόλησλ θαη όρη θαιιηεξγεηώλ/εθηξνθώλ επηρεηξείηαη έλαο ζαθήο θαη πιήξεο
επαλαπξνζαλαηνιηζκόο ηνπ παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ από ηελ θαηεύζπλζε ηεο παξαγσγήο
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάζεζεο. Ν επαλαπξνζαλαηνιηζκφο απηφο ζηεξίδεηαη:
αθελφο ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα ζηαζεξφηεηα θαη αμηνπηζηία
(ζε φξνπο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο) ζηελ ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο θαη
αθεηέξνπ ζηε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ κέζσ ησλ
νπνίσλ λα επηηπγράλεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο.
Ρφζν ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο φζν θαη ιεηηνπξγία κεραληζκψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ
πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη εγρεηξήκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζε πνιιαπιά
επίπεδα θαη κε πνιιαπιέο επηκέξνπο ζηνρεχζεηο, νη νπνίεο φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο απνζθνπνχλ ζην λα
πεξηνξίζνπλ πθηζηάκελα πξνβιήκαηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε κηαο λέαο λννηξνπίαο
ζηελ νπνία θεληξηθή ζέζε θαηέρνπλ νη έλλνηεο ζπιινγηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία.
Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη φιεο νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο είηε απηέο αθνξνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ, είηε αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία θνξέσλ ζε Ξεξηθεξεηαθφ επίπεδν φπσο ε Αγξνδηαηξνθηθή
Πχκπξαμε, είηε αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία δεκνπξαηεξίσλ, είηε ζηε δεκηνπξγία Κεηξψσλ Δκπφξσλ.
Νη πξσηνβνπιίεο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζε Ξεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν θαηαδεηθλύεη ηξόπνπο, κέζα θαη πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο παξαγσγηθήο ηαπηόηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κέζα απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ νξηνζεηεηείηαη κε ηα πξντφληα ηνπ
«θαιαζηνχ» ηεο.

2.2.
2.2.1.

Ξεξηερόκελν ηνπ θαιαζηνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο
Θξηηήξηα επηινγήο πξντόλησλ

Νη βαζηθνί άμνλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ ηνπ
θαιαζηνχ ηεο ΞΠΔ είλαη ηξεηο. Ν θάζε άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξηφηεξε πξννπηηθή πνπ κπνξνχλ λα
έρνπλ ηα πξντφληα απηά ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ξην ζπγθεθξηκέλα:
Ν 1νο άμνλαο αθνξά ζε πξντόληα κε εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Ρα πξντφληα απηά έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε δηεζλή αγνξά κε αμηψζεηο ή λα εληζρχζνπλ ηελ παξνπζία
ηνπο ζε απηή. Γηαζέηνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπζρεηίδνληαη είηε κε ηα ίδηα
ηα πξντφληα (π.ρ. κνλαδηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά), είηε κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
ηνπο (π.ρ. βηνινγηθή παξαγσγή, εθηαηηθή εθηξνθή). Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ πξντφλησλ
ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη λα δηαζέηνπλ ηζρπξή θαη νξγαλσκέλε παξαγσγηθή βάζε πνπ
ππνζηεξίδεηαη ή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ έλα ήδε εγθαηεζηεκέλν δίθηπν εμαγσγηθνχ
εκπνξίνπ.
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Ν 2νο άμνλαο αθνξά ζε πξντόληα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηα επηκέξνπο
πεξηνρώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ρα πξντφληα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ελζσκάησζε ηζρπξήο
«ηνπηθήο γλψζεο» είηε απηή αθνξά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο είηε ζπζρεηίδεηαη
κε ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο, ησλ αμηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ επηκέξνπο
πεξηνρψλ. Ρα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπλήζσο είλαη κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγήο,
νξηζκέλα απφ απηά ζπλνδεχνληαη απφ ζήκαλζε ε νπνία θαζηζηά άκεζα αλαγλσξίζηκε ζε
επξχηεξν γεσγξαθηθφ επίπεδν ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο (π.ρ. πξντφληα ΞΝΞ/ΞΓΔ) θαη άιια απιά
ζπλνδεχνληαη απφ κηα άηππε/αλεπίζεκε ηδηνηππία γη’απηφ θαη ζεσξνχληαη σο «αγλά»,
«απζεληηθά» ή «παξαδνζηαθά» απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο.
Ν 3νο άμνλαο αθνξά ζε πξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο.
Ξξφθεηηαη γηα πξντφληα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ εθηεηακέλε παξαγσγηθή βάζε θαη
εγθαηεζηεκέλν δίθηπν δηαθίλεζεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ρα πξντφληα απηά
αλ θαη δελ θέξνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη (άκεζα ή έκκεζα)
γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο έρνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ξεξηθέξεηαο ιφγσ ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ηνπο.
Πεκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ είλαη δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή. Πην
πιαίζην απηφ ηα πξντφληα πνπ επηιέγνληαη ζήκεξα ελδέρεηαη ζε κέιινληα ρξφλν λα δηαθνξνπνηεζνχλ
ελζσκαηψλνληαο λέεο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη
επξσπατθφ επίπεδν.

2.2.2.

Ξαξνπζίαζε
Διιάδαο

πξντόλησλ ηνπ θαιαζηνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο

Ρα πξντφληα πνπ ζπλζέηνπλ ην θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο εληάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο, πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ παξαγσγηθή
ηαπηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ρα πξντφληα απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα
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Ξίλαθαο 34. Ρα πξντόληα πνπ ζπλζέηνπλ ην θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο

Ξξντόληα κε εμαγσγηθό
πξνζαλαηνιηζκό
Δπηηξαπέδηεο Διηέο

Ξξντόληα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ
ηαπηόηεηα θάζε πεξηνρήο

Ξξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο
επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο
ρώξαο

Δλ
δπλάκεη
πξντόληα
δηεύξπλζε ησλ εμαγσγώλ

Πθιεξφ ζηηάξη

γηα

ζπξηα

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Ακθίζζεο

ΞΝΞ Αθηηλίδην Ππεξρεηνχ

Ιάδη

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Αηαιάληεο

ΞΝΞ Θειπθσηφ Φηζηίθη Φζηψηηδαο

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Ονβηψλ

ΞΝΞ Θαηίθη Γνκνθνχ

Θεπεπηηθά (ρεηκεξηλά,
θαινθαηξηλά θαη εθηφο επνρήο)

ΞΝΞ Θνλζεξβνιηά Πηπιίδαο

ΞΝΞ Φνξκαέια Αξάρσβαο
Ξαξλαζνχ

Διηέο Θαιακψλ

Βηνκεραληθή ηνκάηα
Νπψξεο

Θαηζηθάθη θαη αξλάθη εθηαηηθήο θαη
νξεηλήο θηελνηξνθίαο

Αηγνπξφβεην γάια

ΞΝΞ Ρπξί Φέηα

Ινηπά πξντόληα κε ηαπηόηεηα

Ρπξνθνκηθά

Τάξηα ηρζπνθαιιηεξγεηώλ

Κέιη Θαξχζηνπ ( εξεηθφκειν)

Ρζηπνχξα

Φαθή Γνκνθνχ

Θξέαο (αηγνπξφβεην, ρνηξηλφ,
θνηφπνπιν)

Ιαβξάθη

Θεξάζη νξεηλνχ φγθνπ Γίξθπνο

Θεπεπηηθά

Θεξάζη Γνξγνπνηάκνπ

Απγά

Ιάραλα
Θνπλνππίδηα
Θξεκκχδηα
Θαξφηα
Μεξά Πύθα

ΞΝΞ Μεξά Πχθα Θχκεο
ΞΝΞ19 Μεξά Πχθα Ραμηάξρε
Ρνπηθνί Νίλνη
Κέιη

2.2.3.

Αηηηνιόγεζε επηινγήο ησλ πξντόλησλ

Πηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη έλα ζχληνκν ζθεπηηθφ κε βάζε ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη ε πξφηαζε
ηεο Ξεξηθέξεηαο κόλν γηα ηα πξντφληα πνπ εληάζζνληαη ζην θαιάζη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ
εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ «αηρκή ηνπ δόξαηνο» γηα ην παξαγσγηθφ
ζχζηεκα ηεο πεξηθέξεηαο.
Γηα ηα πξντφληα ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ δελ αλαπηχζζεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ηνπο. Ρα πξντφληα απηά επειέγεζαλ κε βάζε ην επξχηεξν ζθεπηηθφ θαη ηα
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 3.2.1
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Τπό αναγνϊριςθ
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Δπηηξαπέδηεο ειηέο.
Ζ ειηά ζεσξείηαη παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο, θαζψο ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ (θιίκα –
έδαθνο) επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν
δηαδεδνκέλεο θαιιηέξγεηεο ζηε ρψξα καο, βαζηθφ παξάγνληα
νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ηδηαίηεξα, ζηηο άγνλεο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο
εθηάζεηο ησλ πεξηνρψλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ. Έρεη
κεγάιε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη απαζρνιεί
θαη απνδίδεη εηζφδεκα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο θαη δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκία
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, γηαηί ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε κηαο
ειάρηζηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε πνιιέο θαη κε θαηάιιειεο
γηα άιιεο θαιιηέξγεηεο εθηάζεηο ηεο ρψξαο, ζπκπιεξψλνληαο ην εηζφδεκα ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ,
ελψ, παξάιιεια, ζπκπιεξψλεη θαη αλαδεηθλχεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζηαηεχεη ην έδαθνο απφ
ηηο δηαβξψζεηο.
Ζ Διιάδα απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε παξαγσγφ ρψξα επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (κεηά ηελ Ηζπαλία), ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εμάγεηαη, ζε
ηππνπνηεκέλε, αιιά θαη ζε ρχκα θπξίσο κνξθή. Ζ δήηεζε επηηξαπέδησλ ειηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ. Νη ειηέο απνηεινχλ παξαδνζηαθφ πξντφλ δηαηξνθήο ησλ
Διιήλσλ, ελψ, ε αλαγλσξηζκέλε αμία ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο20 θαζψο θαη ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είλαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δήηεζή ηνπο.
Νη επηηξαπέδηεο ειηέο ηεο Ξεξηθέξεηαο απνηεινχλ έλα πξντφλ ήδε γλσζηφ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
(ΖΞΑ. ΔΔ θ.α.) θαζψο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο
ζηελ Ξεξηθέξεηα21 έρνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο θαη ηξεηο(3) ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο 22.
Πχκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνξέο εηδηθψλ ζηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα 23, ην πιένλ δπλαηφ ζεκείν ηνπ
εμεηαδφκελνπ θιάδνπ είλαη ε πνιχ θαιή πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ειηψλ θαη ηα πνιχηηκα γηα ηελ πγεία
βηνελεξγά ζπζηαηηθά ηνπο24.
Ρα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ηηο δηαθνξνπνηνχλ ζπγθξηηηθά κε
αληίζηνηρα πξντφληα άιισλ ρσξψλ (π.ρ. κεζνγεηαθψλ), πξνζδίδνληαο έηζη αληαγσληζηηθά
20

Ο επιφανισ Ζλλθνασ φιλόςοφοσ Πλάτων ( 428 – 347 π.Χ. ) αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθ διατροφι, αλλά και τον «βίον εν ειρήνη μετά
υγείασ» όπου δίνει ζνα περίγραμμα, όχι μόνο τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ, αλλά και ενόσ Μεςογειακοφ τρόπου ηωισ. «Θρζψονται δ’
αλφίτων αλεφρων, όψον, ελαιϊν, τυροφ, βολβϊν, λαχάνων και τραγημάτων, ςφκων, ερεβίνθων και κυάμων και οφτω διάγοντεσ βίον ειρήνη
μετά υγείασ ωσ εικόσ, γηραιοί τελευτϊντεσ, άλλον τοιοφτον βίον τοισ εγγόνοισ παραδϊςουςι». Ο Πλάτων ςυνιςτά να τρζφονται δι’ αλφίτων
αλεφρων, δθλαδι με άλευρα ολικισ αλζςεωσ, πράγμα που πολφ πρόςφατα ζγινε ςυνείδθςθ ςτουσ ςφγχρονουσ ανκρϊπουσ. υνιςτά,
επίςθσ, τθν κατανάλωςθ τραγθμάτων, δθλαδι ξθρϊν καρπϊν. Δεν απζφευγε και το βραςτό κρζασ… Εκτόσ όμωσ από τισ ςυςτάςεισ για τθ
διατροφι, ο Πλάτων δίνει και μια άλλθ ςοβαρι ςυμβουλι, θ οποία επεκτείνει τθ Μεςογειακι Διατροφι ςε Μεςογειακό τρόπο ηωισ «
…..και οφτωσ διάγοντεσ εν ειρήνη μετά υγείασ…..» για να τελευτιςουμε γθραιοί.
21
τθν Περιφζρεια λειτουργοφν περί τα 19 ςυςκευαςτιρια/τυποποιθτιρια επιτραπζηιων ελιϊν, ποικίλθσ δυναμικότθτασ, με τα
περιςςότερα από αυτά να ζχουν εξαγωγικι δραςτθριότθτα
22
Ζνωςθ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν Άμφιςςασ Φωκίδασ, υν.Π.Ε, Ζνωςθ Ελαιουργικϊν υνεταιριςμϊν τυλίδασ υν.Π.Ε Αγροτικόσ
υνεταιριςμόσ Ροβιϊν Εφβοιασ
23
από το 2ο Διεκνζσ Διιμερο υνζδριο «Ο ελαιοκομικόσ τομζασ: Ατενίηοντασ το 2020», που ςυνδιοργάνωςε το περιοδικό «Ελιά &
Ελαιόλαδο» ( Άξιον Εκδοτικι ) με το ΤπΑΑΣ και τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (14 – 15 Απριλίου 2011).
24
Θ επιτραπζηια ελιά ζχει ςτθν επιδερμίδα τθσ μία ουςία που λζγεται «Μαςλινικό οξφ». Αυτι θ ουςία καταπολεμά επιλεκτικά τον καρκίνο
του παχζοσ εντζρου. τθν Ελλάδα καταναλϊνουμε, κυρίωσ, φυςικζσ ελιζσ ( ηφμωςθ μόνο με άλμθ, χωρίσ τθν χριςθ καυςτικισ ςόδασ),
ςυνεπϊσ θ περιεκτικότθτα ςε αυτιν τθν ουςία είναι πολφ μεγαλφτερθ από ότι τισ Ιςπανικζσ ι Ιταλικζσ ελιζσ. Από διεκνι ςτατιςτικά
ςτοιχεία θ κνθςιμότθτα των Ελλινων από καρκίνο του παχζοσ εντζρου είναι θ χαμθλότερθ των χωρϊν τθσ ΕΕ και πάνω από 40%
χαμθλότερθ από Ιταλία και Ιςπανία.
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πιενλεθηήκαηα ζηα ειιεληθά πξντφληα. Δπίζεο, σο δπλαηφ ζεκείν κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ε απνπζία
ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ.
Κε δεδνκέλα ηελ σξηκφηεηα θαη ηνλ θνξεζκφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ εγρψξησο
παξαγφκελσλ ειηψλ (έλαληη απηψλ απφ ρψξεο φπσο ην Καξφθν, ε Ρπλεζία, ε Ηζπαλία θιπ), ηα κεγάια
πεξηζψξηα εθαξκνγψλ θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο ειηάο θαη ησλ πξντφλησλ
ηεο (π.ρ. ηεκαρηζκέλεο, εθππξελσκέλεο, παηέ, ζε πνηθίιεο ζπζθεπαζίεο θιπ) θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη
ππάξρεη έλα αλεθκεηάιιεπην εμαγσγηθφ δπλακηθφ πξνο αμηνπνίεζε κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε φια
ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ ειηψλ. Ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
ειηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηδηθά ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ παξέρεη ην γεγνλφο φηη
νξηζκέλεο εμ απηψλ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί σο πξντφληα ΞΝΞ (ΞΝΞ Θνλεξβνιηά Ακθίζζεο,
Αηαιάληεο, Ονβηψλ θαη Πηπιίδαο).
Πην Γηάγξακκα 20 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εμαγσγψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ γηα ηελ πεξίνδν 20032009 απφ ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 2005-2009, ζεκεηψζεθε κέζε εηήζηα αχμεζε
6% ζηελ πνζφηεηα θαη ζηελ αμία. Θαηά κέζν φξν εμάγνληαη 90-93.000 ηνλ. θάζε ρξφλν αμίαο 204
εθαηνκ. € θκν. Νη εμαγσγέο θαηεπζχλνληαη, ζε πνζνζηφ 60% πεξίπνπ, ζηηο Σψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, κε θπξηφηεξεο ρψξεο εηζαγσγήο ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία θαη ην ππφινηπν (πεξίπνπ 40%)
πξνο ηξίηεο ρψξεο, κε θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο ηηο ΖΞΑ, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Θαλαδά θαη ηε Πανπδηθή
Αξαβία

Γηάγξακκα 20. Γηαρξνληθή κεηαβνιή εμαγσγώλ επηηξαπέδησλ ειηώλ
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Ξεγή : Πηνηρεία ICAP – Θιαδηθή κειέηε : Δπηηξαπέδηεο ειηέο – Αζήλα , Λνέκβξηνο 2009

Κε δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα α) ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηηξαπέδησλ
ειηψλ, β) ηελ πξνψζεζε θηινπεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα (π.ρ. βηνινγηθή
θαιιηέξγεηα θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζε), γ) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε θιαζζηθψλ αιιά θαη
λέσλ εκπνξηθψλ ηχπσλ πξντφληνο (π.ρ. ηζαθηζηέο ειηέο, εθππξελνκέλεο ειηέο, κηζέο ειηέο, ηέηαξηα
ειηέο, ξνδέιεο ειηέο, θιπ.) θαη δ) ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε φιε ηελ
αιπζίδα παξαγσγήο εθηηκάηαη φηη νη πξννπηηθέο ηνπ ειαηνθνκηθνχ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηνκέα ηεο
επηηξαπέδηαο ειηάο δηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξεο
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Μεξά Πύθα.
Ρν ζχθν (λσπφ ή απνμεξακέλν) ζεσξείηαη παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο. Ζ θαιιηέξγεηα
ηεο ζπθηάο είλαη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα, θαζψο νη ηδηαίηεξα επλντθέο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ε εμαηξεηηθή
βηνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ζπθηάο ζε αληίμνεο ζπλζήθεο
επλννχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ είδνπο απηνχ. Πεκεηψλεηαη φηη
κεγάινο αξηζκφο κεκνλσκέλσλ δέλδξσλ ζπθηάο βξίζθνληαη σο
απηνθπή ζ’ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Ζ Σψξα καο είλαη πξψηε παξαγσγφο ρψξα μεξψλ ζχθσλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο εμάγεηαη, θπξίσο, ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη
ειάρηζηα σο ρχκα.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζχθνπ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία 25 έξρεηαη ακέζσο κεηά απφ απηή ηεο ειηάο θαη ηνπ
ζηαθπιηνχ. Ζ δήηεζε μεξψλ ζχθσλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ.
Ρα ζχθα απνηεινχλ παξαδνζηαθφ πξντφλ δηαηξνθήο ησλ Διιήλσλ, ελψ, ε αλαγλσξηζκέλε αμία ηεο
ειιεληθήο/κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαζψο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πξντφλησλ είλαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δήηεζή ηνπο.
Ζ εγρψξηα παξαγσγή μεξψλ ζχθσλ θπκαίλεηαη πεξί ηνπο 5.500 ηφλνπο εθ ησλ νπνίσλ ην 30% πεξίπνπ
απνηειεί παξαγσγή ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ΞΔ Δχβνηαο (πεξηνρέο
Θχκεο θαη Ραμηάξρε), φπνπ ππάξρνπλ νξγαλσκέλνη ζπθεψλεο θαη πεξίπνπ 10 επηρεηξήζεηο
ζπζθεπαζίαο/ηππνπνίεζεο ησλ μεξψλ ζχθσλ (πνηθίιεο δπλακηθφηεηαο), ελψ ζεκαληηθή ζεσξείηαη,
πξσηίζησο, ε ζπκβνιή ησλ Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Θχκεο θαη Ραμηάξρε Β. Δχβνηαο ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο,/ζπζθεπαζίαο/ηππνπνίεζεο/ εκπνξίαο θαη εμαγσγηθήο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο.
Ρα επξέσο γλσζηά μεξά ζχθα Θχκεο ΞΝΞ θαη Ραμηάξρε (ππφ θαζεζηψο αλαγλψξηζεο σο ΞΝΞ)
απνηεινχλ ήδε εμαγψγηκα πξντφληα πνπ δηνρεηεχνληαη ζε αγνξέο ηεο ΔΔ αιιά θαη Ρξίησλ Σσξψλ. Ρν
κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο (πεξίπνπ 1.000-1.200 ηφλνη εηεζίσο) εθηηκάηαη φηη δελ ζα απμεζεί
ηδηαίηεξα ηα επφκελα ρξφληα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πξννπηηθή δηεχξπλζεο ησλ εμαγσγψλ. Ιφγσ ηνπ
αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαληαη ηα μεξά ζχθα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο απφ ηα νκνεηδή πξντφληα ηεο
Ρνπξθίαο26 ζεσξείηαη φηη ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο απηψλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα
πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ πνηνηηθή αλσηεξφηεηα ηνπο

25

τθν αρχαιότθτα θ ςυκιά ςυνδεόταν με τθ λατρεία του Διονφςου, τθσ Διμθτρασ αλλά και των Πυκαγορείων Σα αττικά ςφκα ιταν
περιηιτθτα. φμφωνα με τον Αιλιανό αποτελοφςαν το δείπνο των Ακθναίων. Σα ξερά ςφκα , τα επαινοφςαν ο Αριςτοφάνθσ και ο
Φερεκράτθσ.
τθν αρχαία Ακινα, θ καλλιζργεια, θ εμπορία και θ εξαγωγι ςφκων αποξθραμζνων ι φρζςκων ελζγχονταν από το κράτοσ, αποφζροντασ
μεγάλα κζρδθ ςτα κρατικά ταμεία. Θ εξαγωγι τουσ εκτόσ Αττικισ απαγορευόταν και οι επ’ αμοιβι καταγγζλλοντεσ τουσ κλζπτοντασ και
εξάγοντασ ςφκα ονομάηονταν « ςυκοφάντεσ ». Οι καρποί τθσ ςυκιάσ, τα ςφκα, μαηί με τισ ελιζσ και τα ςταφφλια ιταν τα ςθμαντικότερα
είδθ διατροφισ των αρχαίων Ελλινων. Σο ςφκο είναι εδϊ και 3.000 χρόνια βαςικό ςυςτατικό τθσ ανκρϊπινθσ διατροφισ. Για τουσ
αρχαίουσ πολιτιςμοφσ τθσ Μεςογείου αποτελοφςε είδοσ πρϊτθσ ανάγκθσ και αναπόςπαςτο μζροσ του διαιτολογίου, ϊςτε ενίοτε
αντικακιςτοφςε ακόμα και το ψωμί.
26
Θ Σουρκία και θ Ελλάδα αποτελοφν τισ κυριότερεσ παραγωγοφσ χϊρεσ ξθρϊν ςφκων, καλφπτοντασ από κοινοφ το 90% τθσ διεκνοφσ
ηιτθςθσ
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Θεπεπηηθά.
Ρα θεπεπηηθά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε αθελφο γηαηί δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αγξνηηθή νηθνλνκία θη αθεηέξνπ γηαηί απνηεινχλ βαζηθφ είδνο ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αλάγθε
εμαζθάιηζεο ζρεδφλ φισλ ησλ εηδψλ ησλ λσπψλ θεπεπηηθψλ φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, νθείιεηαη
θαηά θχξην ιφγν ζηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ αλζξψπνπ
θαη ζηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ πιεζπζµνχ.
Ζ Ξεξηθέξεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν θαιιηέξγεηαο κηαο
κεγάιεο πνηθηιίαο θεπεπηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηδηαίηεξε ζέζε
θαηέρνπλ ηα ιάραλα, ηα θνπλνππίδηα, ηα θξεκκχδηα θαη ηα θαξφηα, ηα
νπνία απεπζχλνληαη ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζε αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπλνιηθή εγρψξηα ΑΞΑ απφ ηα
θεπεπηηθά αλέξρεηαη ζην 1,4 δηο €, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
παξαγσγήο (πεξίπνπ 60%) λ’απνξξνθάηαη απφ ηελ εγρψξηα
θαηαλάισζε σο λσπφ (κε ην 1/3 πεξίπνπ ηεο πνζφηεηαο απηήο λα
δηαηίζεηαη σο κε ζπζθεπαζκέλν-ηππνπνηεκέλν) ελψ ην ππφινηπν
δηαηίζεηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαη εμαγσγέο
Ζ Δ.Δ απνηειεί ηε µεγαιχηεξε αγνξά νπσξνθεπεπηηθψλ ζηνλ θφζµν (µεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο), ελψ
επηθξαηεί έληνλνο αληαγσληζµφο ησλ θνηλνηηθψλ πξντφλησλ µε ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο.
Ζ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ε νµαινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εµπνξίνπ ηνπ
ηνµέα, ζην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ ησλ Νξγαλψζεσλ Ξαξαγσγψλ
(ΝΞ). Αλ θαη νη ΝΞ απνηεινχλ ηνλ ζηπινβάηε ηνπ ηνµέα, παξνπζηάδεηαη µηα έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
βαζµνχ νξγάλσζεο ηνπ, αλάµεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Λφηνπ.
Ν πςειφηεξνο βαζµφο νξγάλσζεο ηνπ ηνµέα παξαηεξείηαη ζην Βέιγην θαη ηηο Θάησ Σψξεο (πεξίπνπ
80%) θαη ν ραµειφηεξνο ζηελ Ξνξηνγαιία θαη ζηελ Διιάδα (αληηζηνίρσο 5% θαη 13%). Πηηο ρψξεο
πςειήο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ, φπσο είλαη ε Ηζπαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, ν βαζµφο
νξγάλσζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηά απφ 40% µέρξη 50%.
Κφιηο ην 13% ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, είλαη µέζσ ησλ
113 ΝΞ ηνπ ηνµέα, απνηεινχµελεο θαηά βάζε απφ παξαγσγνχο, θαηφρνπο µηθξψλ νηθνγελεηαθψλ
εθµεηαιιεχζεσλ. Πε αληίζεζε µε ηελ ειιηπή νξγάλσζε ηεο αγνξάο, ν µεηαπνηεηηθφο ηνµέαο είλαη έλαο
απφ ηνπο πην δπλαµηθνχο, πξνζθέξνληαο εξγαζία θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνθπγή εξήµσζεο ηεο
ειιεληθήο πεξηθέξεηαο
Ζ γεηηλίαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηηθφ θέληξν ηεο Σψξαο (Αζήλα) επλνεί ηελ
επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο, σζηφζν εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα ηελ αχμεζε
ησλ εμαγφκελσλ πνζνηήησλ.
Oη επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηνµέα ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:
Γπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο εµπνξηθήο πεξηφδνπ θαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πνηνηηθψλ
πξντφλησλ µέζσ ηεο εθαξµνγήο θαιιηεξγεηηθψλ πξνγξαµµάησλ θαη ηε δεµηνπξγία δσλψλ
θαιιηέξγεηαο θαηά πξντφλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο.
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Δπθαηξίεο θαιιηέξγεηαο θαη θαιχηεξεο δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ιφγσ
ηεο απμεµέλεο δήηεζεο ηνπο απφ ηελ εγρψξηα, θνηλνηηθή αιιά θαη δηεζλή αγνξά.
Ξξννπηηθή εδξαίσζεο ησλ πξντφλησλ µαο ζηηο δπηηθέο αγνξέο βαζηδφµελνη ζηελ πνηφηεηα θαη
ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ δήηεζε.
Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ιφγσ εθαξµνγήο ηεο λέαο Θ.Ν.Α27 θαη ησλ
ζχγρξνλσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ.
Πε εζληθφ επίπεδν νη εμαγσγέο θεπεπηηθψλ εθηηκψληαη ζηνπο 190.000 ηφλνπο, πνζφηεηα ε νπνία ππφ
πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα εληζρπζεί ζεκαληηθά κε παξεκβάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο πνπ ηππνηείηαη/επεμεξγάδεηαη

ΞΝΞ Ρπξί Φέηα.
H ηπξνθνκία ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ θαηεμνρήλ παξαδνζηαθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο
εθζπγρξνλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αλαδηνξγαλψλεηαη ζε βηνκεραληθή βάζε. Πηελ αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηπξνθνκηθψλ κε βάζε ην
αηγνπξφβεην γάια ζπλέβαιαλ νη εηδηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο
ρψξαο καο θαη ην έληνλν αλάγιπθν ησλ πεξηνρψλ ηεο, απνηέιεζκα ησλ
νπνίσλ είλαη ε κεγάιε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, δειαδή ηνπ
αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο. Ρν αίγεην θαη πξφβεην θξέαο θαη γάια είλαη δχν
βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη
απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ
ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ηεο ηπξνθνκίαο είλαη ν πνιχ κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ
(ηπξνθνκείσλ)28, πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε φιε ηε ρψξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ θπξίσο
επίπεδν θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ίζσο ην δπλαηφηεξν ζεκείν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο είλαη ε πςειή πνηφηεηα
ηνπ παξαγφκελνπ θξέαηνο θαη γάιαθηνο, σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ην εθηαηηθφ ζχζηεκα εθηξνθήο ησλ δψσλ, νη εγρψξηεο θπιέο θαη
νη ρξεζηκνπνηνχκελεο δσνηξνθέο. Πηελ Δ.Δ ε εθηξνθή πξνβάησλ θαη αηγψλ γίλεηαη θχξηα γηα ην θξέαο
ηνπο ελψ ζηε ρψξα µαο γίλεηαη γηα ην γάια ηνπο. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 95% ησλ δψσλ
ζηελ Διιάδα αξµέγεηαη. Πε φηη αθνξά ην αίγεην γάια αμηνπνηείηαη θαηά βάζε γηα ηελ παξαγσγή
νξηζκέλσλ ηπξηψλ ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα.
Νη θχξηεο ρψξεο παξαγσγήο αηγείνπ θαη πξφβεηνπ γάιαθηνο ζηελ Δ.Δ. είλαη ε Διιάδα, ε Ηηαιία, ε
Ξνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία. Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο παξάγνληαη πεξίπνπ 630.000 ηφλνη
πξφβεηνπ θαη 420.000 ηφλνη γίδηλνπ γάιαθηνο, απφ ηνπο νπνίνπο ην 90% ηνπ πξφβεηνπ θαη ην 80% ηνπ
γίδηλνπ ηπξνθνκείηαη ζε βηνµεραλίεο, βηνηερλίεο θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο (νηθνηερλίεο) ελψ ην
ππφινηπν αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (π.ρ. γηανχξηη), είηε
27

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τοµζα των οπωροκθπευτικϊν και ο προςανατολιςµόσ του προσ τθν αγορά, τόςο τθσ Κοινότθτασ
όςο και του εξωτερικοφ,
28
οι μικρζσ τυροκομικζσ μονάδεσ δεν διακζτουν ςφγχρονο μθχανολογικό εξοπλιςμό και οργανωμζνο δίκτυο διανομισ, αντιμετωπίηουν
μεγάλο πρόβλθμα ρευςτότθτασ ενϊ υπάρχει ακόμθ μεγάλοσ αρικμόσ γεωργοκτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων παραδοςιακοφ χαρακτιρα
που διακζτουν χαμθλό επίπεδο οργάνωςθσ.

57

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ηδηνθαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο. ζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή πξφβεηνπ θαη αίγεηνπ γάιαθηνο
ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απηή γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζε 87.300 ηφλνπο θαη 53.200 ηφλνπο
αληίζηνηρα.
Ζ « θέηα»29 απνηειεί ην πην γλσζηφ παξαδνζηαθφ ειιεληθφ ηπξί θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία θαη
ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο καο. Ππλδπάδεη πξσηφηππα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαπαξάγνληαη εθηφο ηεο
δψλεο παξαγσγήο ηεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ
Διιήλσλ. Ξξφθεηηαη γηα ην επηηξαπέδην ιεπθφ ηπξί πνπ δηαηεξείηαη εληφο άικεο θαη παξάγεηαη
παξαδνζηαθά θαη απνθιεηζηηθά απφ γάια πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Ρν ηειεπηαίν δελ ππεξβαίλεη
ην 30% θαηά βάξνο (θ.β), κε κέγηζηε πγξαζία 56% θαη ειάρηζηε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα επί μεξνχ 43%
Πχκθσλα κε ηελ Δζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη, ε νλνκαζία θέηα είλαη ΞΝΞ30 θαη
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ηπξί πνπ παξάγεηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν ζηελ Διιάδα, ζηελ
νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ απνηειείηαη απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ην λνκφ Ιέζβνπ, απφ
γάια πξφβεην ή κίγκα απηνχ κε αίγεην (ζε πνζνζηφ έσο 30%) ηεο ίδηαο πεξηνρήο.Ρν γάια απηφ
πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηεο θέηαο, ε
δηαηξνθή ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ησλ βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο
αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή ηερλνινγία θαη πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο δψλεο παξαγσγήο. Ζ πνηφηεηα
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θέηαο νθείινληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο παξαγσγήο ηεο
θέηαο.
Ζ θέηα ΞΝΞ απνηειεί πξντφλ εζληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα απνπζηάδεη απφ
ην θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο ζηελ
παξαγσγή αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο αλέξρεηαη ζην 13% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηνηρείν
πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε αλαληηζηνηρία κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ παξαγσγή θέηαο ε
νπνία ππνινγίδεηαη ζε 3,5% πεξίπνπ31.
Ρν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηνπ ηνκέα ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
παξαγσγήο θέηαο ΞΝΞ. Ζ έληαμε ηεο θέηαο ΞΝΞ ζηε θαηεγνξία ηνπ θαιαζηνχ κε ηα εμαγψγηκα
πξντφληα ζεσξείηαη σο ε πιένλ δφθηκε θαζψο ζα δψζεη ην έλαπζκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ αιιά θαη ζα πξνζαληνιίζεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
ηεο δηεζλνχο αγνξάο ε νπνία έρεη εμαηξεηηθά πεξηζψξηα δηεχξπλζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ειιεληθή
αγνξά θέηαο ε νπνία ζεσξείηαη αξθεηά ψξηκε.

29

Θ ονομαςία « φέτα » χρονολογείται από τθν εποχι τθσ Ενετοκρατίασ ςτθν Ελλάδα, το 17ο αιϊνα και πικανά αντλεί τθν ετυμολογικι τθσ
προζλευςθ από τθ λατινικι λζξθ «fette» , ενϊ θ ονομαςία τθσ επιβλικθκε οριςτικά το 19ο αιϊνα
30
Θ φζτα, ωσ Προςτατευόμενθ Ονομαςία Προζλευςθσ κατοχυρϊκθκε, ςε εκνικό επίπεδο το 1994, ενϊ το 1996 με τον κανονιςμό (ΕΟΚ)
1107/96 κατοχυρϊκθκε ςε Κοινοτικό επίπεδο. Κατόπιν προςφυγισ άλλων κρατϊν- μελϊν, με τον κανονιςμό. (ΕΟΚ) 1070/99, θ φζτα
διαγράφθκε από το Κοινοτικό μθτρϊο ΠΟΠ και ΠΓΕ. τθ ςυνζχεια και με εντολι του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προκειμζνου να αξιολογιςει τθν κατάςταςθ, πραγματοποίθςε αναλυτικι ζρευνα ςτα κράτθ-μζλθ ςχετικά με τθν
παραγωγι, τθν κατανάλωςθ και τθ γνϊςθ των καταναλωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ονομαςία φζτα. Με βάςθ τα ςυμπεράςματα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ, θ οποία ςυμβουλεφει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο ζργο
τθσ, θ φζτα, με τον κανονιςμό (ΕΟΚ) 1829/2002, επανάκαταχωρικθκε ςτο Κοινοτικό μθτρϊο ΠΟΠ και ΠΓΕ ωσ Προςτατευόμενθ Ονομαςία
Προζλευςθσ. Ακολοφκθςαν προςφυγζσ κατά τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τελικά, ςτισ 25 Οκτωβρίου 2005, το Δικαςτιριο των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων εξζδωςε απόφαςθ με τθν οποία δικαιϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν επανά-καταχϊρθςθ τθσ φζτασ ςτο
Κοινοτικό μθτρϊο
31
φμφωνα με ςτοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ για το ζτοσ 2008 θ ςυνολικι παραγωγι φζτασ ανιλκε ςε 91.689 τόννουσ. Θ παραγωγι ανά ΠΕ τθσ
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ ιταν: Βοωτία: 1077 tn, Εφβοιασ 555 tn, Ευρυτανία 69 tn, Φκιϊτιδα 1230 tn και Φωκίδα 314 tn. Οι ΠΕ με τθ
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ιταν θ ΠΕ Λάριςασ, Θεςςαλονίκθσ, Ιωαννίνων και Σρικάλων οι οποίεσ ακροιςτικά ςυγκεντρϊνουν το 53% περίπου
τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ παραγωγισ φζτασ
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Κέιη.
Ζ κειηζζνθνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο
γηα ηε Σψξα καο Ζ Δ.Δ είλαη κφληκα ειιεηκκαηηθή ζε κέιη κε βαζκφ απηάξθεηαο 54,2%. Ζ
παξαγσγή κειηνχ (Πηνηρεία Eurostat 2004-2005) αγγίδεη ηνπο 169.000
ηφλνπο πξνεξρφκελε, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ Ηζπαλία (32.000 ηνλ.)
θαη ηε Γεξκαλία (26.000 ηνλ.), ελψ αθνινπζνχλ ε Νπγγαξία (19.500
ηνλ.) θαη ε Γαιιία κε ηελ Διιάδα (16.000 ηνλ.).
Ζ Σψξα καο είλαη δεχηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (κεηαμχ ησλ 27
θξαηψλ κειψλ), κεηά ηελ Ηζπαλία, απφ απφςεσο θαηνρήο
κειηζζνζκελψλ (ζπκκεηνρή πεξίπνπ 10,8% ζην ζχλνιν ησλ κειηζζνζκελψλ ηεο ΔΔ) θαη παξάγεη
θαηά κέζν φξν 16.000 ηνλ. κέιη εηεζίσο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΙ. ΠΡΑΡ. ην 2006 ε
παξαγσγή κειηνχ αλήιζε ζηνπο 16.571 ηνλ., θαη ην 2007 ζηνπο 17.690 ηνλ.)
Ρν ειιεληθφ κέιη είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη γεχζε πνπ
αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο. Πε απηφ ζπκβάιινπλ πξσηίζησο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο
καο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο, θαζψο θαη ε πινχζηα θαη
πνηθίιε κειηζζνθνκηθή ρισξίδα ( βηνπνηθηιφηεηα).
Γηάγξακκα 21 . Ρα πνζνζηά ησλ παξαγόκελσλ πνζνηήησλ κειηνύ ζηελ Διιάδα

Δ ΙΑ ΦΟ Ρ Α
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3%
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Ξεγή : Agrenda, 5,6/11/2011

Κε δεδνκέλν φηη ε ΔΔ είλαη έληνλα ειιεηκαηηθή ζε κέιη (κε βαζκφ απηάξθεηαο πνπ νξηαθά ππεξβαίλεη ην
50%32 ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα), εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ
εμαγσγψλ κειηνχ, νη νπνίεο ζήκεξα είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα.

32

τθν Ελλάδα όπου θ κατανάλωςθ μελιοφ/κεφαλι είναι από τισ μεγαλφτερεσ ςε επίπεδο ΕΕ (1,7κιλά μζλι/άτομο) ο βακμόσ αυτάρκειασ
ανζρχεται ςε 87% περίπου

59

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ρνπηθνί νίλνη.
Ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φρη
κφλν γηα ηελ εγρψξηα αγνξά πνηψλ, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε γεληθά ησλ ειιεληθψλ
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ αλάπηπμή
ηεο ζηεξίδεηαη ζηε ζπλδξνκή θαηάιιεισλ θιηκαηνινγηθψλ θαη
εδαθνινγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ πνπ
ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνκέα ηεο ακπεινπξγίαο.
Ζ εγρψξηα παξαγσγή είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε κεηαμχ πιήζνπο
νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ. Πηελ πιεηνςεθία πξφθεηηαη γηα κηθξνκεζαίεο
παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ
νηλνπνίεζε. Νη κεγάιεο νηλνβηνκεραλίεο, αλ θαη νιηγάξηζκεο, θαιχπηνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
παξαγσγήο, δηαζέηνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θαη πνηθηιία πξντφλησλ.
Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ζηνλ θιάδν ησλ Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ.
Κεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ
ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο νηλνπαξαγσγήο είλαη νη εμήο:
Ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νηλνπνηείσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο.
Ζ δεκηνπξγία λέσλ νηλνπνηείσλ, θπξίσο κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο, κε εμνπιηζκφ πνπ
βαζίδεηαη ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Θάπνηα δε απφ απηά, αθνξνχλ «boutique wineries», πνπ
ζπλδπάδνπλ ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα, κε ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο νηληθήο παξαγσγήο.
Ζ χπαξμε νηλνπνηψλ λέαο γεληάο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ,φρη κεγάιεο ειηθίαο, κε ηδηαίηεξν
πάζνο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ηε δεκηνπξγία αμηφινγσλ θξαζηψλ
Ζ νηλνπνίεζε κε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, πνιιέο απφ απηέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ,
φπσο ε νινθιεξσκέλε θαη ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ, ε βηνδπλακηθή ακπεινπξγία, ε
παξαγσγή θξαζηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πνηθηιίαο θαη ησλ ακπεινπξγηθψλ
πεξηνρψλ ηνπο
Ζ νηλνινγηθή εθπαίδεπζε πνιιψλ λέσλ επηζηεκφλσλ, ζε ζρνιέο Ακπεινπξγίαο θαη Νηλνινγίαο
παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε δεκηνπξγία ζρνιψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
Νηλνινγίαο ζηελ Διιάδα.
Ζ εθαξκνζκέλε ακπεινπξγηθή θαη νηλνινγηθή έξεπλα, γηα βαζηθέο γεγελείο πνηθηιίεο, ηχπνπο
θξαζηψλ θ.ά.
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ΠΛΑΙΙΟ 1 Οίνοσ και πολιτιςμόσ
Η ιςτορία του ελλθνικοφ κραςιοφ καλφπτει μία εξαιρετικά μεγάλθ χρονικι περίοδο, τθ
μεγαλφτερθ παγκοςμίωσ, όςον αφορά τθ ςυνεχόμενθ καλλιζργεια τθσ αμπζλου και τθ
διαχρονικι παραγωγι οίνων. τθν ιςτορία του ανκρϊπου υπιρξαν πολιτιςμοί που
ςτθρίχτθκαν ςτθν αμπελοκαλλιζργεια και ςτο οινεμπόριο, ενϊ ακόμα και ςιμερα, ςτθ
ςυνείδθςθ πολλϊν, κραςί ίςον πολιτιςμόσ. Κατά τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ, ςτουσ
τόπουσ όπου το κλίμα ευνοοφςε τθν αμπελοκαλλιζργεια «γεννιόταν» πολιτιςμόσ και
αντίςτροφα
Θ άνκθςθ και θ ευθμερία ενόσ πολιτιςμοφ, ςυνδεόταν με τθν άμπελο και τον οίνο. Ζνασ από τουσ πολιτιςμοφσ του κραςιοφ, ο
πιο διάςθμοσ και με τθ μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια, ιταν και ο ελλθνικόσ. Σο κραςί ζχει μια μακραίωνθ ιςτορία ςτον
ελλαδικό χϊρο μιασ και το αμπζλι καλλιεργείται από τθν αρχι τθσ 3θσ χιλιετίασ π. Χ. Είναι γνωςτό ςε όλουσ ότι οι αρχαίοι
Ζλλθνεσ, διζπρεψαν ςτθν οινοποιία, μονοπωλϊντασ ςχεδόν τθν αγορά για αιϊνεσ. Σο εμπόριο των ελλθνικϊν κραςιϊν,
απλωνόταν ςε ολόκλθρθ τθ Μεςόγειο, από τθν Ιβθρικι χερςόνθςο μζχρι τον Εφξεινο Πόντο και ιταν μία από τισ
ςθμαντικότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των προγόνων μασ.
Κακ’ όλθ τθ μακρά ιςτορία του ελλθνικοφ κραςιοφ, θ ςχζςθ αμπελιοφ-οίνου είναι άρρθκτα δεμζνθ με όλουσ τουσ κατοίκουσ
τθσ Ελλάδασ. Ζτςι, οποιαδιποτε αναφορά ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ κραςιοφ περιζχει αναπόφευκτα, ςτοιχεία που
αφοροφν τον πολιτιςμό, τθν οικονομία, τθ κρθςκεία, τθν κοινωνικι ηωι, τθν κακθμερινότθτα, αλλά και τουσ τόπουσ όπου
αναπτφχκθκε θ αμπελοκαλλιζργεια, θ οινοπαραγωγι και θ κατανάλωςθ κραςιοφ.
Θ ελλθνικι οινικι παραγωγι ςιμερα, αν και ςυνεχίηει μια μακρόχρονθ παράδοςθ αιϊνων ςτθν τζχνθ τθσ οινοποίθςθσ,
χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ οινολογικζσ, οινοποιθτικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ. Αξιοποιείται ζτςι, με τον καλφτερο δυνατό
τρόπο, τόςο θ μοναδικότθτα των γθγενϊν ποικιλιϊν του ελλθνικοφ αμπελϊνα, όςο και θ εμπειρία και θ επιςτθμονικι γνϊςθ
των ανκρϊπων, που δραςτθριοποιοφνται για να δθμιουργιςουν τα ςφγχρονα ελλθνικά κραςιά, με αποτζλεςμα να κάνουν
τθν ελλθνικι οινοπαραγωγι να αποτελεί μια ςφγχρονθ οινοπαραγωγι ανκρώπινθσ κλίμακασ θ οποία υποςτθρίηεται από:
Σθν πανάρχαια αμπελουργικι και οινοποιθτικι παράδοςθ, ςυνοδευόμενθ από τθν εμπειρία και τθν κλθρονομιά
αιϊνων ιςτορίασ.
Σθν ιδιαίτερθ τοπο-γεωγραφία του αμπελϊνα τθσ Ελλάδασ, με τισ πολλζσ μικρζσ αμπελουργικζσ ηϊνεσ, τόςο ςτθν
θπειρωτικι, όςο και ςτθ νθςιωτικι χϊρα, ςτισ οποίεσ με τθν πάροδο του χρόνου ζχουν αναπτυχκεί μοναδικζσ
αμπελουργικζσ τεχνικζσ.
Σθ μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφουσ, που δεν επιτρζπουν γενικά εντατικζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και
υψθλζσ ςτρεμματικζσ αποδόςεισ.
Σισ πολλζσ γθγενείσ ποικιλίεσ του ελλθνικοφ αμπελϊνα, που προςφζρουν τθ δυνατότθτα για εξερεφνθςθ τθσ
διαφορετικότθτασ και τθσ μοναδικότθτασ των ελλθνικϊν κραςιϊν.
Σο ςχετικά μικρό γεωργικό κλιρο και τθν φπαρξθ πολλϊν μικρϊν αμπελουργικϊν εκμεταλλεφςεων, πολλζσ εκ των
οποίων είναι οικογενειακζσ.
Σθ ςυνεργαςία των λίγων μεγάλων ιδιωτικϊν και ςυνεταιριςτικϊν οινοποιείων με εκατοντάδεσ μικροφσ
ανεξάρτθτουσ αμπελουργοφσ, που ο κακζνασ τουσ καλλιεργεί το δικό του μικρό αμπζλι, ζχοντασ τθ δυνατότθτα
παραγωγισ ςταφυλιοφ υψθλισ ποιότθτασ, το οποίο ικανοποιεί τισ προδιαγραφζσ των οινοποιείων.
Σισ ιδιαίτερεσ και μοναδικζσ οινοποιθτικζσ πρακτικζσ, που εφαρμόηονται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, όπωσ είναι θ
παραγωγι τθσ ρετςίνασ και άλλων παραδοςιακϊν κραςιϊν, τα λιαςτά κραςιά κ.λπ.
Όλα αυτά κακιςτοφν τα ελλθνικά κραςιά διαφορετικά και μοναδικά και εδραιϊνουν τθν περίοπτθ κζςθ τουσ παγκοςμίωσ.

Ρν γεγνλφο φηη ην θξαζί είλαη παξαδνζηαθά ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ
Διιήλσλ θαη φρη κφλν, έρεη σο απνηέιεζκα ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο λα κελ επεξεάδεηαη δξαζηηθά
απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Κηα κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο πξνθαιεί κελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θξαζηνχ κε άιια ρακειφηεξεο ηηκήο πξντφληα, φπσο ε
κπχξα, αιιά θπξίσο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε ζε θξαζηά ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο ηηκψλ ή
θαηαλάισζε κε εκθηαισκέλνπ (ρχκα) θξαζηνχ.
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Ζ εμέιημε ηεο παξαγσγήο νίλνπ33 δηαρξνληθά δελ αθνινπζεί ζηαζεξή πνξεία. Ρελ πεξίνδν 2000/01 έσο
θαη 2005/06, ε εγρψξηα παξαγσγή θηλήζεθε γεληθά αλνδηθά, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 7,3%.
Υζηφζν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πεξίνδνη 2005/06 έσο 2009/10) ε παξαγσγή θηλήζεθε πησηηθά, κε
εμαίξεζε ηελ νηληθή πεξίνδν 2009/10 νπφηε θαη απμήζεθε θαηά 10,2%. Ζ αχμεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ κείσζε ηεο εγρψξηαο αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο νίλνπ ην 2009/08 (θαηά 12%), νδήγεζαλ ζε
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνζεκάησλ (θαηά 44%).
Θαηά θαηεγνξία νίλνπ, ηελ πιεηνςεθία θαηέρνπλ ηα επηηξαπέδηα θξαζηά (κε κεξίδην 89-91% ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία), ελψ κε βάζε ην ρξψκα ηα ιεπθά θξαζηά ππεξηεξνχλ, κε κεξίδην 67% γηα ην 2009
Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο, ν βαζκφο εηζαγσγηθήο δηείζδπζεο θπκάλζεθε θαηά κέζνλ φξν πεξί ην
4,5% ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κέζνο βαζκφο εμαγσγηθήο επίδνζεο
δηακνξθψζεθε ζε πεξίπνπ 7,7% ην ίδην δηάζηεκα.
Ρν 2009, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε θξαζηνχ απφ ζηαθχιη (θξαζηά + αθξίδνληα θξαζηά) έθηαζε ηα 2,63
δηο θηβψηηα πνπ ηζνδπλακνχλ κε 31,5 δηο θηάιεο34, αχμεζε 4,5% ζε ζρέζε κε ην 2005 αχμεζε ε νπνία
εθηηκάηαη35 φηη ζα δηαηεξεζεί αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ. Ζ παγθφζκηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 3 ρψξεο: ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ηελ Θίλα θαη ηε Οσζία
Ρα ειιεληθά θξαζηά δηαθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο, ελψ δηαηίζεληαη ζε
αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Υζηφζν δελ έρνπλ πξνσζεζεί ζσζηά ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζηηο νπνίεο
πξνζπάζεζαλ λα δηεηζδχζνπλ έρνληαο ζαλ θξηηήξην ηελ ρακειή ηηκή. Ζ ζπλέρηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζηξαηεγηθήο θξίλεηαη ιαλζαζκέλε, θαζψο νη Έιιελεο παξαγσγνί δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
επηηχρνπλ ηα ίδηα ρακειά θφζηε ησλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ παξαγσγψλ ζηηο ρψξεο ηνπ
απνθαινχκελνπ Λένπ Θφζκνπ (Σηιή, Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Λφηηνο Αθξηθή), κε απνηέιεζκα λα
πεξηνξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο.
Νη ειιεληθέο εμαγσγέο νίλνπ, πξνο ηα Θ-Κ ηεο Δ.Δ. γηα ηε πεληαεηία 2002-06 θπκάλζεθαλ απφ 27 έσο
30,5 ρηιηάδεο ηφλνπο, κε εμαίξεζε ην έηνο 2003 φπνπ παξνπζίαζαλ πνιχ ζεκαληηθή άλνδν (ζρεδφλ
δηπιαζηαζκφο ζε ζρέζε κε ην 2002, 55.000 ηφλνπο). Ππγθξηηηθά νη εμαγσγέο νίλνπ πξνο ηξίηεο ρψξεο
βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα (Κ.Ν. πεληαεηίαο πεξίπνπ 4.300 ηφλνπο). Νη εηζαγσγέο νίλνπ
απνηεινχλ πεξίπνπ ην 51% ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ, ελψ ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα νίλνπ
παξνπζηάδεηαη ζηαζεξά ζεηηθφ γηα ηελ πεληαεηία, κε πησηηθέο ηάζεηο απφ ηα 43 (γηα ην 2003) ζηα 27
εθαηνκκχξηα € (γηα ην 2006). Νη θχξηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ απνηεινχλ ε
Γεξκαλία (κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο), ε Γαιιία, νη Ζ.Ξ.Α., ν Θαλαδάο θαη ην Βέιγην.
Ζ παξαγσγή νίλνπ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο απνηειεί ην 14% πεξίπνπ ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο θξαζηνχ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ έλα πινχζην πνηθηιηαθφ δπλακηθφ κε πιένλ δηαδεδνκέλεο ηηο
πνηθηιίεο Παββαηηαλφ θαη Ονδίηεο. Ζ παξαγσγή απηή θαζψο θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο
εληνπίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ΞΔ Βνησηίαο θαη Δχβνηαο. Ζ Ξεξηθέξεηα παξά ην γεγνλφο φηη δελ
δηαζέηεη νίλνπο ΞΝΞ δηαζέηεη κηα επξεία γθάκα Ρνπηθψλ Νίλσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαγξάθνπλ ζηηο εηηθέηεο ηνπο δηάθνξεο ελδείμεηο 36 κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνέιεπζή
33

Σα ςυμπεράςματα αυτά προκφπτουν από τθν τελευταία ζκδοςθ τθσ κλαδικισ μελζτθσ που κυκλοφόρθςε πρόςφατα από τθ Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν Μελετϊν τθσ ICAP Group AE
34
Εκ των οποίων το 92,6% αφορά ςε μθ αφρίηοντα κραςιά
35
Μελζτθ ΚΕΟΟΕ
36
Οι ενδείξεισ που επιτρζπεται να αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των οίνων ΠΟΠ μπορεί να αφοροφν το τοπωνφμιο τθσ ποικιλίασ, το χρόνο
εςοδείασ, παραδοςιακζσ ενδείξεισ όπωσ π.χ. Οίνοσ Λευκόσ από ερυκρά ςταφφλια, ενδείξεισ ςχετικά με το χρόνο ωρίμαςθσ ι παλαίωςθσ
τουσ ςε βαρζλι ι φιάλθ ι και ενδείξεισ που αφοροφν τον τρόπο παραγωγισ ι τισ μεκόδουσ παραςκευισ κακϊσ και ενδείξεισ που
ςχετίηονται με όνομα αμπελουργικισ εκμετάλλευςθσ όπωσ Πφργοσ, Μοναςτιρι, Κάςτρο, κλπ
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ηνπο, ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θιπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε
επξχηεξεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νίλσλ.
Ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηάδνζε
κηαο λέαο ηαπηφηεηαο (brand) γηα ηα ειιεληθά θξαζηά, αιιά θαη ηε δπλακηθή ησλ εμαγσγψλ πνπ
θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εθηηκάηαη φηη νη ηνπηθνί νίλνη ηεο Ξεξηθέξεηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δμάιινπ, ην δηαξθψο αλαπηπζζφκελν δίθηπν
ακπειννηληθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηα δηάζπαξηα νηλνπνηεία (πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη επηζθέςηκα)
δεκηνπξγεί δηάθνξεο δηαδξνκέο (δξφκνη ηνπ θξαζηνχ) πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα
πξνζέιθπζεο ζεκαηηθνχ (ελαιιαθηηθνχ) ηνπξηζκνχ37.

Τάξηα πδαηνθαιιηεξγεηώλ
Ν ηνκέαο ηεο Αιηείαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο ηεο Θαιάζζηαο Αιηείαο, θαη ηεο
δαηνθαιιηέξγεηαο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηελ παγθφζκηα, επξσπατθή, εζληθή αιιά θαη ηελ
Ξεξηθεξεηαθή νηθνλνκία, θπξίσο, επεηδή ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
ζπλνρήο ησλ παξάθηησλ & λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Δπηπιένλ,
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε δστθψλ πξσηετλψλ
πςειήο
βηνινγηθήο
αμίαο,
αμηνπνηεί
ηνπηθνχο
πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο, εμαζθαιίδεη ζέζεηο εξγαζίαο
θαη απαζρνιεί ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ παξάθηησλ
πεξηνρψλ.
Ζ αιηεπηηθή παξαγσγή ζην δηάζηεκα ηεο ηεηξαεηίαο 20062009, θηλήζεθε ζηε ζπιιεθηηθή αιηεία κε πησηηθφ ξπζκφ (-15,7%) ελψ ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη
εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζαιαζζηλψλ εηδψλ 38 (ηρζπνθαιιηέξγεηεο ), κεηά απφ
ηε ζηαζηκφηεηα ηεο ηξηεηίαο 2006-2008, ε παξαγσγή παξνπζίαζε ην 2009 αηζζεηή άλνδν (7,9%)
Ζ παξαγσγή απφ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, (εληαηηθήο θαη εθηαηηθήο κνξθήο) απνηεινχκελε θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ ηελ ηζηπνχξα θαη ην ιαπξάθη (ηα δχν απηά είδε θαιχπηνπλ θαηά ην έηνο
2009 ην 73,5% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο) επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαηά ηελ πεξίνδν 20072008 απφ ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο ηζηπνχξαο ζηε δηεζλή θαη ηελ εγρψξηα αγνξά.
Υζηφζν, ν θιάδνο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ παξακέλεη εμσζηξεθήο, κε εμαγσγέο πνπ θαιχπηνπλ ην 7080% ηεο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ επέηξεςε λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηε δηεζλή αγνξά,
ζπγθεληξψλνληαο ην 2010, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ην 54% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο
ηζηπνχξαο ζε παγθφζκην επίπεδν.
Πρεδφλ ην 90% ηεο παξαγσγήο εζηηάδεηαη ζε δχν κφλν πξντφληα, ηε κεζνγεηαθή ηζηπνχξα θαη ην
ιαβξάθη, ζηα νπνία ε Διιάδα παξάγεη πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
πξντφληνο (κηθξφ κέγεζνο ςαξηνχ), θαη ηεο ζρεηηθήο έιιεηςεο εμειηγκέλσλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο απφ
ηηο εγρψξηεο κνλάδεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ην ειιεληθφ πξντφλ εμάγεηαη θαηά βάζε ρχδελ ή ειαθξψο
επεμεξγαζκέλν. Δπηπιένλ, ην πςειφ θφζηνο πηζηνπνίεζεο (θαη ε ζπλεπαγφκελε ρακειή πηνζέηεζή
ηεο), δελ έρνπλ επηηξέςεη απνηειεζκαηηθφ branding ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
37

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τουσ δρόμουσ του κραςιοφ ςτθν τερεά Ελλάδα βλ. http://winesurveyor.weebly.com/
Απόφαςθ αρικμ. 31722/4.11.2011 τθσ Επιτροπισ υντονιςμοφ τθσ Κυβερνθτικισ Πολιτικισ ςτον Σομζα του Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και
τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ, άρκρο 3. ( ΦΕΚ. 2505 / τ.Βϋ. / 4.11.2011 )
38
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Ρελ ίδηα ζηηγκή, παξά ην ζρεηηθά αληαγσληζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ (ράξε θαη ζηνλ πςειφ βαζκφ θαζεηνπνίεζεο) ν ηνκέαο αληηκεησπίδεη ήδε έληνλν
αληαγσληζκφ απφ ρψξεο κε ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο, φπσο ε Ρνπξθία. Δπηπιένλ, ζπζηεκαηηθά
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη ηρζπνθαιιηεξγεηέο δελ έρνπλ επηηχρεη λα ηζνξξνπήζνπλ επηηπρψο ηνλ
θχθιν πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ απφηνκε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ θαη ηελ αλεμέιεγθηε
«ζπγθέληξσζε» ηνπ θιάδνπ.
Πχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΔ θαη ηνπ FAO ε παγθφζκηα παξαγσγή ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ
πξντφλησλ ζα απμεζεί ζεκαληηθά ζηηο εξρφκελεο δεθαεηίεο. Κε δεδνκέλν φηη ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο παξάγεηαη ην 34% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο είλαη απηνλφεηε ε ζπκκεηνρή
ησλ πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζην θαιάζη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
έρνληαο σο θχξηεο ζηνρεχζεηο
ηελ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζηελ ηζηπνχξα θαη ην ιαβξάθη ζηηο θχξηεο επξσπατθέο
αγνξέο (π.ρ., Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία),
ηελ επέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ζηελ Δπξψπε κε ην ππάξρνλ πξντφλ (π.ρ., ζε
Νιιαλδία, Οσζία, Νπθξαλία, Ξνισλία), θαζψο θαη ζηηο ΖΞΑ θαη Ηαπσλία/Θίλα, θαη
ηελ επέθηαζε ζε λέα είδε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαη πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα ηερλνγλσζία
Δπηπιένλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, ε Ξνιηηεία κπνξεί λα βνεζήζεη κέζσ
κηαο απνηειεζκαηηθήο δηεζλνχο εθπξνζψπεζεο θαζψο θαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο θαη πξνψζεζεο
ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη θνηλά απνδεθηνχ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο.
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3. Γξάζεηο νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ θαιαζηνύ αγξνηηθώλ
πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο
3.1.

Ζ ζπιινγηζηηθή ησλ δξάζεσλ

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ζηφρνο ηνπ «θαιαζηνχ» αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε
επηθέληξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα αγξνηηθά πξντφληα ηα
νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδψζνπλ ηελ αλαγθαία ψζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηεο ηνκέα. Θαη’επέθηαζε ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ
κε ηε ζπκβνιηθή νλνκαζία θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη λα θαηαδείμεη ηξόπνπο, κέζα θαη
πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ηαπηόηεηαο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη φρη λα δηαζηαζηνινγήζεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ, γηα ηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα θ.α.
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη αληηθείκελν ιεπηνκεξέζηεξσλ δηεξεπλήζεσλ ζηα
πιαίζηα ελφο αλαιπηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην
πΑΑΡ θαη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ/θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαιαζηψλ
φισλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Θνηλήο Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο γηα ηελ
πεξίνδν 2013-2020.
Πην πιαίζην απηφ νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο είλαη νξηδόληηεο, απνξξένπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ αγξνδηαηξνθηθή
αιπζίδα θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη, επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ
αγξνηηθή αλάπηπμε πνπ πξνσζνχληαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, νη πξνηεηλφκελεο
δξάζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν ελφηεηεο:
Γξάζεηο νξγάλσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Γξάζεηο πξνψζεζεο –πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο

3.2.

Γξάζεηο νξγάλσζεο ηνπ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο

3.2.1. Θαιιηεξγεηηθό πιάλν θαη ζπλαθείο επελδύζεηο
Ρα πξντφληα ηεο Ξεξηθέξεηαο παξνπζηάδνπλ, ζήκεξα, κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ε νπνία πξνθχπηεη
σο απνηέιεζκα ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, ηεο έιιεηςεο
εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο
αλεπαξθνχο νξγάλσζεο ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ.
Ρν γεγνλφο απηφ επηβάιιεη ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη
επηγξακκαηηθά αλά ηνκέα ζηελ ελφηεηα 2.4. Ν επαλαπξνζαλαηνιηζκφο απηφο ν νπνίνο δχλαηαη λα
αθνξά π.ρ. ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ζηελ αλάζρεζε ηεο
ζπξξίθλσζεο δηαθφξσλ θαηά πεξίπησζε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ ηφζν πνζνηηθά
φζν θαη ρσξηθά (ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, δήκνπ ή πεξηνρήο) κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε
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δηάξζξσζε ηνπ θαιαζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ιεπηνκεξέζηεξε εμέηαζε δηαθφξσλ ηερληθφ-νηθνλνκηθψλ
ζπληειεζηψλ αλά πξντφλ (π.ρ. εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, απαηηήζεηο ζε άξδεπζε, αλάγθεο θαη
ππνδνκέο γηα κεηαθνξέο, αλάγθεο ζε αζξψπηλν δπλακηθφ θιπ. Ζ εμεηδίθεπζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη
απνηέιεζκα κηαο εκπεξηζηαησκέλεο κειεηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζα
έρνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Ζ δηακφξθσζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ απνηειεί παξέκβαζε εμαηξεηηθήο
ζπνπδαηφηεηαο θαζψο ηφζν ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2007-2013) φζν θαη ζηελ επφκελε
πξνβιέπεηαη κηα ζεηξά δξάζεσλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Γεδνκέλεο φκσο ηεο ζηελφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αιιά θαη ηεο επηηαθηηθήο πιένλ αλάγθεο γηα
πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, απηέο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζηνρεπκέλεο θαη ζηε
βάζε ηεο ηεξάξρεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζδηνξίδεη
ε θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ.
Δηδηθφηεξα, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ψζηε κέζσ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ
λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, λα επηδησρζεί ε αλαδηάξζξσζε θαη ε αλαλέσζε
πνηθηιηψλ/θπηεηψλ, λα πεξηνξηζηεί ε κεγάιε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ αγξνηεκαρίσλ, λα βειηησζεί ε
ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγψλ ζε θαζεηνπνηεκέλα ζρήκαηα, λα εληζρπζεί ε ζπιινγηθφηεηα θιπ. Γηα λα
θαηαζηεί απηφ εθηθηφ ζα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πιέγκαηνο θξηηεξίσλ γηα ηελ
επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ αιιά θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πξντφλησλ ην νπνίν λα αληαλαθιά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Πην πιαίζην απηφ νη δξάζεηο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαιάζη πξνηείλεηαη λα εζηηαζηνχλ πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
Ξίλαθαο 35. Θαηεπζύλζεηο παξεκβάζεσλ γηα ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα πνπ αθνξνύλ ζηα πξντόληα ηνπ θαιαζηνύ
Ξξντόλ

Πηηεξά

Ξαξεκβάζεηο
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα
ίδξπζε, κεγέζπλζε θαη εθζπγρξνληζκφ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο,
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ζηηεξψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ
απνζήθπεζε/επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ πνπ παξάγνληαη κε βάζε θηινπεξηβαιινληηθά
ζπζηήκαηα (βηνινγηθή, νινθιεξσκέλε παξαγσγή)
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

Νπσξνθεπεπηηθά

εθζπγρξνληζκφ παιαηψλ ζεξκνθεπηαθψλ κνλάδσλ θαη εγθαηάζηαζε λέσλ ζηηο
θαηάιιειεο πεξηνρέο κε έκθαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
ζεξκνθεπηαθνχ εμνπιηζκνχ ( π.ρ, θιηκαηηζκνχ, πδξνπνλίαο, πδξνιίπαλζεο , θιπ.)
θαη ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ζεξκηθψλ απσιεηψλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ
ζπζηεκάησλ , ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο θιπ.
βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε δελδξψλσλ (κε έκθαζε ζην αθηηλίδην) κε εγθαηάζηαζε
ζχγρξνλσλ θαιιηεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο θιπ)
ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ (ηερλνινγηθφ, νξγαλσηηθφ, κεραλνινγηθφ, θηηξηαθφ)
εγθαηαζηάζεσλ δηαινγήο, απνζήθεπζεο, ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο ψζηε λα
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Ξξντόλ

Ξαξεκβάζεηο
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ αιιά θαη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο αλάγθεο επεμεξγαζίαο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο.
ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
κεηαπνηεηηθψλ θαη ηππνπνηεηηθψλ κνλάδσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζηε βηνινγηθή
γεσξγία).
δεκηνπξγία κηθξψλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ (νηθνηερληψλ) γηα ηελ παξαγσγή
ηνπξζηψλ, γιπθψλ θνπηαιηνχ θ.α. πξντφλησλ κε βάζε ηα θεπεπηηθά, ην αθηηλίδην θαη
ηηο ινηπέο νπψξεο.
αχμεζε ηεο παξαγσγήο νπσξνθεπεπηηθψλ κε βάζε θηινπεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

Μεξνί θαξπνί

εγθαηάζηαζε λέσλ θπηεηψλ κε ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο (π.ρ.
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε) κε έκθαζε ζηα πξντφληα πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα σο
ΞΝΞ/ΓΔ (μεξά ζχθα Θχκεο, μεξά ζχθα Ραμηάξρεο, Θειπθσηφ θπζηίθη Φζηψηηδαο)
ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ζπζθεπαζηεξίσλ θαη ηππνπνηεηεξίσλ
Δλίζρπζε
επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ
Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ) θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

ζπιινγηθψλ

(Νξγαλψζεηο

αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαιιηέξγεηαο (κεραλήκαηα ζπιινγήο ειαηνθάξπνπ,
ζηάγδελ άξδεπζε θιπ)

Διηά & Διαηφιαδν

ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ (ηερλνινγηθφ, νξγαλσηηθφ, κεραλνινγηθφ, θηηξηαθφ)
εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο – ηππνπνίεζεο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ψζηε λα
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ αιιά
θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο αθφκε θαη γηα εμεηδηθεπκέλα
πξντφληα (π.ρ. πάζηα ειηάο, γεκηζηέο ειηέο θιπ)
εθζπγρξνληζκφ θαη εμνξζνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ειαηνηξηβείσλ κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπκαζεο
πξνβνιή, ηδηαίηεξα ησλ ΞΝΞ ειηψλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά
(ΔΔ θαη ηξίηεο Σψξεο)
αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε βάζε θηινπεξηβαιινληηθά
ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο39
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

Ακπέιη – Νίλνο

εθζπγρξνληζκφ (ηερλνινγηθφ, νξγαλσηηθφ, κεραλνινγηθφ, θηηξηαθφ) εγθαηαζηάζεσλ
νηλνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θαη επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (π.ρ.
απφζηαμε ζηεκθχισλ γηα παξαγσγή ηζίπνπξνπ, παξαγσγή βαιζάκηθν, επέθηαζε
γξακκψλ εκθηάισζεο θιπ)
πξνβνιή-πξνψζεζε, ηδηαίηεξα ησλ ηνπηθψλ νίλσλ, ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά
(ΔΔ θαη ηξίηεο Σψξεο)
αμηνπνίεζε γεγελψλ πνηθηιηψλ θαη θιψλσλ
δεκηνπξγία επηζθέςηκσλ νηλνπνηείσλ θαη ελ γέλεη νηληθψλ δηαδξνκψλ
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

ζπξηα

αμηνπνίεζε, βειηίσζε θαη δηάδνζε απηφρζνλσλ/ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ
δεµηνπξγία µνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη µεηαπνίεζεο νζπξίσλ

39

Ενδεικτικά αναφζρεται θ ελαιοκαλλιζργεια με μθδενικό ανκρακικό αποτφπωμα (carbon footprint).
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Ξξντόλ

Ξαξεκβάζεηο
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα
ελίζρπζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ βνζθνηφπσλ θαη ηελ νξζνινγηθή ηνπο
δηαρείξηζε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Γεκνηηθέο Αξρέο),

Αηγνπξφβεην
θξέαο, γάια θαη
ηπξνθνκηθά
πξντφληα

ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο δσνηξνθψλ κε
βάζε ηα θηελνηξνθηθά θπηά, κε έκθαζε ζε κνλάδεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ
δσνηξνθψλ
ίδξπζε, εθζπγρξνληζκφ, κεηεγθαηάζηαζε θαη κεγέζπλζε κνλάδσλ ελζηαβιηζκέλεο
αηγνπξνβαηνηξνθίαο κε εθηεηακέλε εθαξκνγή κεραληθήο άκειμεο
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζθαγήο θαη κεηαθνξάο αηγνπξνβάησλ
αλαγλψξηζε ηνπηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. αξλάθη θαη θαηζηθάθη Γθηψλαο – Ξαξλαζζνχ Θαξχζηνπ) θαζψο θαη ηελ πξνβνιή -πξνψζεζε ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ
αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ πξντφλησλ κε έκθαζε ζηα ηπξηά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο
ΞΝΞ (Φέηα, Θαηίθη Γνκνθνχ. Θεθαινγαβηέξα θαη Φνξκαέιια Αξάρσβαο
Ξαξλαζζνχ)
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

Ινηπά
θξέαηα
(ρνηξηλφ, νξλίζην)
θαη αβγά

Ξαξαγσγή αληαγσληζηηθψλ ηδηαίηεξσλ θξεαηνζθεπαζκάησλ απφ θξέαο ρνηξηλφ ή
νξλίζην
Αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θη εθζπγρξνληζκνχ απηψλ
Δθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ ζθαγείσλ θαη ίδξπζε λέσλ πξνο εμππεξέηεζε θπξίσο
ησλ αλαγθψλ επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ α πιψλ
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

Ξξντφληα
ηρζπνθαιιηεξγεηψλ

ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο / ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ
πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ δεκηνπξγία επψλπκσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
εμαζθάιηζε ζηαζεξήο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο
Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζπιινγηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα

Κέιη

Γεκηνπξγία ηππνπνηεηεξίσλ κειηνχ
Αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κειηζζνθφκσλ
Ππιινγηθή εκπνξία

3.2.2. Ππκβνιαηαθή Γεσξγία
Ζ δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ επί πνιιά ρξφληα
δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο (supply driven). Ρηο δχν
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία κεηαζηξνθή ηνπ παξαγσγηθνχ ππνδείγκαηνο πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ (consumer
driven). Ζ ζηξνθή απηή επηβάιιεη πιένλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εδξαίσζε ζρέζεσλ ακνηβαίαο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θξίθσλ ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Ν πιένλ θαηάιιεινο
κεραληζκφο γηα ηελ εδξαίσζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ είλαη ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε αγξνηηθή παξαγσγή γίλεηαη ζηε βάζε ελφο ζπκβνιαίνπ ή κηαο ζχκβαζεο ή ελφο ζπκθσλεηηθνχ
(ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη’ειάρηζηνλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη φπσο πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, εμαζθαιηζκέλε
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δηάζεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ, θιπ), κεηαμχ κεκνλσκέλσλ παξαγσγψλ ή νκάδσλ παξαγσγψλ απφ ηε κηα κεξηά θαη
επηρεηξήζεσλ απφ ηελ άιιε πνπ πξνκεζεχνπλ ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε κε κέζα παξαγσγήο
(αγξνηηθά εθφδηα) ή αγνξάδνπλ ην αγξνηηθφ πξντφλ ή θαη ηα δχν.
Ζ ζχλαςε ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ νπζηαζηηθά
ζεκαίλεη κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηνπο απφ αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ δελ
δηαζέηνπλ γλψζε ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, ζε κνλάδεο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ
πξψην θξίθν κηαο θάζεηα νξγαλσκέλεο αιπζίδαο παξαγσγήο κε δηέμνδν ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά.
Ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο,
ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη κηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ έλαληη ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε
επηηπρία ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ
ζπιινγηθώλ δνκώλ ζε επίπεδν πξσηνγελνύο παξαγσγήο νη νπνίεο ζα εθπξνζσπνχλ ηα
ζπκθέξνληα ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ.
Ζ ζπκβνιαηαθή γεσξγία δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα πξντφληα πνπ εληάζζνληαη ζην θαιάζη ηεο
Ξεξηθέξεηαο δηαζθαιίδνληαο ην εηζφδεκα ησλ ζπκβαιιφκελσλ παξαγσγψλ θαη επζπγξακκίδνληαο ηελ
παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κε ηηο απαηηήζεηο/αλάγθεο ηεο αγνξάο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε
εθαξκνγή ηεο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ζηα πξντφληα εθείλα ηα νπνία είηε ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηζξνέο
ζηελ βαζηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία (φπσο είλαη νη δσνηξνθέο γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ πξντφλησλ
δσηθήο παξαγσγήο) είηε ππφθεηληαη ζε πνιιαπινχο ρεηξηζκνχο/κεηαζρεκαηηζκνχο πξηλ νδεγεζνχλ ζηελ
θαηαλαισηηθή αγνξά σο πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. ζηηεξά σο α χιε γηα ηηο
βηνκεραλίεο δπκαξηθψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγήο πξντφλησλ αξηνπνηίαο, αξσκαηηθά θπηά σο α χιε γηα
ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ θιπ).

3.2.3. Θαηάξηηζε – Δλεκέξσζε – Ξιεξνθόξεζε
Έλα ηδηφκνξθν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν) είλαη ην ρακειφ επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα. Ρν ζηνηρείν απηφ
απνηειεί ζπρλά αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ θαη
κεζφδσλ παξαγσγήο θαη θαη’επέθηαζε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο.
Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ελψ ππάξρεη αθελφο κεγάιε πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ πξνο αμηνπνίεζε απφ
ηνπο παξαγσγνχο θαη παξάιιεια απμεκέλε δήηεζε (εθδεινχκελε κέζσ ηεο πξφζεζεο ησλ παξαγσγψλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εκεξίδεο, θαη άιινπ ηχπνπ ελεκεξσηηθέο-εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο) γηα άληιεζε
πιεξνθφξεζεο, ππάξρεη έλα ηεξάζηην θελό πιεξνθόξεζεο ην νπνίν αλαδεηθλχεη σο επηβεβιεκέλε
ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο-πιεξνθνξίαο, ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο (γιψζζα, χθνο,
ρξφλνο, ηφπνο, κέζν, θιπ).
Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ πξνηείλεηαη,
ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ή ζρεδηαδφκελεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (φπσο νη Γεσξγηθέο Πρνιέο, ηα Θέληξα ή
Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θ.α.) ε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ αλίρλεπζεο θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο. Ν κεραληζκφο απηφο
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ζα πξέπεη λα είλαη απνθεληξσκέλνο, επέιηθηνο θαη παξάιιεια δηαδηθηπσκέλνο. Πηεξίδεηαη ζηε ινγηθή
ηεο νξγάλσζεο ηεο άηππεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε θνξέαο (Νκάδα
Ξαξαγσγψλ, Ππλεηαηξηζηηθή Νξγάλσζε, Γεκνηηθή Αξρή, Δπηκνξθσηηθά ηδξχκαηα, Δηαηξίεο Δθνδίσλ θαη
Ξαξνρήο Ππκβνπιεπηηθψλ πεξεζηψλ) έρεη ηελ επρέξεηα λα κπνξεί λα νξγαλψζεη θαη λα πινπνηήζεη
ζεκηλάξηα, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εκεξίδεο θαη άιιεο κνξθέο εθδειψζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε
κεηαθνξά ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ
παξαγσγψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ν κεραληζκφο απηφο ζήκεξα είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαη εθηηκάηαη φηη
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε α) ηεο
επζπγξάκκηζεο ησλ καζεζηαθψλ εθδειψζεσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ παξαγσγψλ θαη β) ηεο
γλσζηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιφγσ εθδειψζεσλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο
παξαγσγνχο. Υο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο πξψηεο πξνυπφζεζεο ζεκαληηθφ ξφιν κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ νη ζπιινγηθέο δνκέο νξγάλσζεο ησλ αγξνηψλ νη νπνίεο ιεηηνπξγψληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε
σο απνδέθηεο ησλ αλαγθψλ ησλ παξαγσγψλ κπνξνχλ λα δξνκνινγήζνπλ ηελ πινπνίεζε άηππσλ
κνξθψλ κάζεζεο ελψ σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο δεχηεξεο πξνυπφζεζεο ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα
έρεη ε Αγξνδηαηξνθηθή Πχκπξαμε (βι. θαη Δλφηεηα 4.3.2) ε νπνία ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα αλαδηαλέκεη
ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηεο θάζε εθδήισζεο ζε άιινπο θνξείο δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα κηα δηαξθψο
δηεπξπλφκελε βηβιηνζήθε πιεξνθνξηψλ.
Υο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα εμήο
ζεκαηηθά πεδία:
Κέζνδνη, κέζα, πξαθηηθέο, ηξφπνη θαη νθέιε ζπιινγηθήο νξγάλσζεο (θάζεηεο θαη νξηδφληηαο)
Φηινπεξηβαιινληηθέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο
Ρερληθέο θαη κέζα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο
γηεηλή θαη αζθάιεηα πξντφλησλ
Λέεο ηερλνινγίεο – Θαηλνηνκίεο
Γηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ θάζε ζεκαηηθνχ πεδίνπ ζα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε
ην πξντφλ ζην νπνίν αλαθέξεηαη.
Δπηπιένλ θξίλεηαη ζθφπηκε
Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Γεσξγηθήο Θαηάξηηζεο ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (πξ.
Θέληξσλ Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο – Γήκεηξα) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ λένπ Νξγαληζκνχ40.
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεσξγηθήο Πρνιήο ζηε Λ. Αξηάθε Δπβνίαο κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν:
«Δπηρεηξεκαηηθή Ξηελν-θηελνηξνθία θαη Δλαιιαθηηθέο εθηξνθέο», ιφγσ ησλ πξνυπνζέζεσλ
πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο (πςειή ζπγθέληξσζε πηελνηξνθηθψλ,
ρνηξνηξνθηθψλ θαη αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ)
Ζ ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Πηεξεάο Διιάδαο, κε έδξα ηε Ιακία
ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη εζηηαζκέλε ζηνπο εδαθνυδαηηθνχο πφξνπο (Αιίαξηνο)
40

βι. ζρεηηθά ζ/λ Πχζηαζε νξγαληζκνχ «Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – ΓΖΚΖΡΟΑ»
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θαη ζηε θπηηθή παξαγσγή (Βαξδάηεο Ιακίαο/ Αιίαξηνο) θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε
ιεηηνπξγία ελφο εξγαζηεξίνπ (Κεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Νηθνζπζηεκάησλ– Ρερλνινγίαο Γαζηθψλ
Ξξντφλησλ – Νξεηλήο Νηθνλνκίαο ( Θαξπελήζη).

3.2.4. Γεσξγηθνί Πύκβνπινη
Ν ζεζκφο ηνπ γεσξγηθνχ ζπκβνχινπ εηζήρζε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ Θαλ (ΔΘ)
1782/2003. Ήδε ιεηηνπξγεί Κεηξψν ζηνλ AGROCERT κε εγγεγξακέλνπο πεξίπνπ 500 Γεσξγηθνχο
Ππκβνχινπο, 180 Ππλεξγάηεο θαη 30 Γνκέο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζηνπο
παξαγσγνχο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγψλ
ζην Πχζηεκα Ξαξνρήο Γεσξγηθψλ Ππκβνπιψλ είλαη εζεινληηθή θαη ελζαξξχλζεθε θαηά ην πξφζθαην
παξειζφλ κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ (Κέηξν 114 ηνπ ΞΑΑ 2007-2013).
Ζ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ γεσξγηθνχ ζπκβνχινπ θξίλεηαη αλαγθαία ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο
βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ νξγάλσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.
Δηδηθφηεξα, ν Γεσξγηθφο Πχκβνπινο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη έλαλ αθφκε πάξνρν ππεξεζηψλ πξνο
ηνλ παξαγσγφ ν νπνίνο ζα ζπλδέζεη ηελ ακνηβή ηνπ κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα νηθνλνκηθή ελίζρπζε
πνπ δηθαηνχηαη ν παξαγσγφο σο θίλεηξν γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεσξγηθνχ Ππκβνχινπ. Ν
Γεσξγηθφο Πχκβνπινο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο παξνρήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ,
πξαθηηθά εθαξκφζηκσλ θαη άκεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ψζηε ν παξαγσγφο λ’αληηιεθζεί ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλεη.
Ζ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γεσξγηθνχ Ππκβνχινπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεξηθέο απιέο
ελέξγεηεο φπσο:

Γηεχξπλζε ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ. Πήκεξα ην Πχζηεκα
Ξαξνρήο Γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ θαιχπηεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε. Ξξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή δηεχξπλζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ ηνπ ψζηε λα
πεξηιάβεη αληηθείκελα φπσο ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εθµεηαιιεχζεσλ, νη πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε ζηήξημε γηα ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ αγξνηηθήο
αλάπηπμεο (π.ρ. γεσξγνπεξηβαιινληηθέο δεζµεχζεηο).

Θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ γεσξγψλ γηα ηνλ θαηάινγν ησλ Γεσξγηθψλ Ππκβνχισλ . Πήκεξα ν
θαηάινγνο απηφο δηαηίζεηαη κφλν απφ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ AGROCERT θαη είλαη
πεξηνξηζκέλεο ρξεζηηθφηεηαο θαζψο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα δελ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ έδξα ηνπο ή ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηεζήο ηνπο. Πηα πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο
πξνζέγγηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαγσγψλ νη θαηάινγνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα
δηαθνξνπνηεζνχλ γεσγξαθηθά πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γεσξγηθνχο Ππκβνχινπο
αλά Ξεξηθέξεηα θαη λα αλαξηεζνχλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο (θπζηθνχο θαη ειεθηξνληθνχο) πνπ
επηζθέπηνληαη νη παξαγσγνί κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα.
Ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη αλάγθεο γηα γεσξγηθέο ζπκβνπιέο δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο, ε
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ παξαγσγψλ λα έληαρζνχλ ζην αληίζηνηρν Κέηξν
ηνπ ΞΑΑ 2007-2013 (ή/θαη ηνπ επφκελνπ) ψζηε λα ηχρνπλ ελίζρπζεο ηνπ θφζηνπο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ιήςε ησλ γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαξθψο αλνηθηή ψζηε
φπνηε νη παξαγσγνί ρξεηαζηνχλ γεσξγηθέο ζπκβνπιέο λα κπνξνχλ παξάιιεια λα θάλνπλ θαη ηε
ζρεηηθή αίηεζε.
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Νξγάλσζε δηαδξαζηηθψλ εκεξίδσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν φπνπ νη εκπιεθφκελνη ζην ζχζηεκα
παξνρήο γεσξγηθψλ
ζπκβνπιψλ (παξαγσγνί, ζχµβνπινη, ζπληνληζηηθά φξγαλα ηνπ
ζπζηήκαηνο (π.ρ. AGROCERT), ειεγθηέο θιπ) ζα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ
πξαθηηθή εθαξµνγή ησλ απαηηήζεσλ πνιιαπιήο ζπµµφξθσζεο.

3.2.5. Γηαζύλδεζε έξεπλαο/παξαγσγήο
Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη απνηέιεζκα κεηαμχ άιισλ θαη ηεο απνζχλδεζεο
ηεο έξεπλαο απφ ηελ παξαγσγή. Ν επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο
Ξεξηθέξεηαο απαηηεί ηελ επαλαζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή, ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο, δηαδηθαζία ε νπνία πξνθαλψο είλαη
καθξφρξνλε. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο φπσο:

Ξξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη
ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Ν πξνζδηνξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή απφ ηελ
αμηνπνίεζε γεγελψλ/απηφρζνλσλ πνηθηιηψλ/θπιψλ κέρξη ηε δηάζεζε/αμηνπνίεζε ησλ
παξαπξντφλησλ / απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ
ζεκαίλνληα ξφιν ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ζπιινγηθνί θνξείο ησλ γεσξγψλ θαη ην ζηειερηαθφ
δπλακηθφ ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαζψο εθηηκάηαη φηη απηνί έρνπλ πιεξέζηεξε εηθφλα
(ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ πξνζιακβαλνπζψλ παξαζηάζεσλ) ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη παξαγσγνί.

Απνηχπσζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή
ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηεο Ξεξηθέξεηαο ε νπνία ζα δεηήζεη απφ ηα εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα λα ηηο γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ
δηαζέηνπλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο δηεγλσζκέλεο αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ελ ζπλερεία ζε
ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζα πξνρσξήζεη ζηελ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη
πξνβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε δηθηχσζεο κε
ηηο επηρεηξήζεηο.

Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη
κεηαθνξάο/δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα
πεδία ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηαζηνχλ νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. ισο ελδεηθηηθά ηέηνηα πεδία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ:
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o

Ραπηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ
ζηηο ζπλζήθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο

o

Σαξηνγξάθεζε γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο

o

Δθαξκνγέο θαη εξγαιεία πιεξνθνξηθήο, ηειεκαηηθήο θαη ξνκπνηηθήο ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο

o

Δθαξκνγέο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ζηε
κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ
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θαιιηέξγεηαο, απνβιήησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, γεσζεξκία θιπ),
o

Ρερλνινγίεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο αθαηέξγαζησλ ή
θαηεξγαζκέλσλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ

o

Ζ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ - ζπνξνπαξαγσγή

3.2.6. Κέζνδνη & ζπζηήκαηα θηινπεξηβαιινληηθήο παξαγσγήο
Ζ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη γλσζηφ, βξίζθεηαη ζε ζηελή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ
θαζψο αθελφο απνηειεί «ρξήζηε» ζεκαληηθψλ θπζηθψλ πφξσλ (έδαθνο, λεξφ) θαη αθεηέξνπ είλαη
παξαγσγφο δεκφζησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη, ηαπηφρξνλα, ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
επηβαξχλζεσλ. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ,
κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ δελ απνηειεί κφλν απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηξαηεγηθή
επηινγή ησλ γεσξγψλ πξνο κηα αεηθφξν –πξάζηλε γεσξγία κε κεγαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.
Πην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη λα αλαιεθζνχλ δξάζεηο φπσο
Ζ επξεία θαη νπζηαζηηθή ελεκέξσζε θαζψο θαη ε ηερληθή/ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ
παξαγσγψλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
o

κε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη πξνζηαζίαο/απνθπγήο
ππνβάζκηζεο εδαθψλ,

o

κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξν πδξνβφξσλ πνηθηιηψλ θαη θαιιηεξγεηψλ

o

κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, βηνινγηθήο παξαγσγήο
αιιά θαη άιισλ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλσλ κνληέισλ/ζπζηεκάησλ παξαγσγήο φπσο ε
γεσξγία αθξηβείαο, ε αεηζαιήο γεσξγία θ.α.

Ζ βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ πιεξνθφξεζεο ησλ αγξνηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα
γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ εληζρχζεσλ αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο απηψλ (π.ρ
αλνηθηέο δηαξθείο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θιπ)

3.2.7. Ξνιπδξαζηεξηόηεηα
Ρν παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε
ιεηηνπξγία κηθξψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο νπνίεο νη αξρεγνί θαη ηα κέιε ηνπο δελ έρνπλ ηελ
επθαηξία πιήξνπο απαζρφιεζεο/δξαζηεξηφηεηαο.
Ρν θαηλφκελν ηεο κεξηθήο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
ακβιχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε (πνιπδξαζηεξηφηεηα) ε νπνία
δεκηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε νπνία κπνξεί λα αθνξά ζηε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ ζε άιια αληηθείκελα φπσο νηθνηερλίεο/βηνηερλίεο παξαγσγήο
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ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ (π.ρ. ηνπξζηά, γιπθά θνπηαιηνχ, ρπινπίηεο θιπ), εθζεηήξηα
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, παξαδνζηαθέο κνλάδεο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο,
επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα θαη νηλνπνηεία, θιπ.
Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ θαιαζηνχ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΞΠΔ
πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ ΞΠΔ ην
νπνίν λα αλαδεηθλχεη πεξηνρέο, δηαδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη κέζα πνπ κπνξνχλ λ’ αλαπηπρζνχλ 41
ψζηε
λα δηεπξπλζνχλ νη επθαηξίεο εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο
λα ζπλδεζεί ε παξαγσγηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο κε άιια ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα
(θπζηθά, πνιηηηζηηθά, θιπ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη
λα εληζρπζεί ε δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε
Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζεί ε ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ηα Leader θαη
ηα ΝΞΑΑΣ.

3.2.8. πνδνκέο
Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο ΞΠΔ πξνυπνζέηεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο κε θαηάιιειεο ππνδνκέο.
Νη ππάξρνπζεο αιιά θαη νη ππφ θαηαζθεπή ή πξνγξακκαηηδφκελεο αγξνηηθέο ππνδνκέο 42 (φπσο
θξάγκαηα, ιηκλνδεμακελέο, θ.α), νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ, δεπηεξεχνλ, αγξνηηθφ θιπ), εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, αιηεπηηθά θαηαθχγηα, ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο
θ.α.) πξέπεη λα επαλαπξνζεγγηζηνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο πιεξέζηεξεο θάιπςεο α) ησλ αλαγθψλ
πξφζβαζεο ζηηο παξαγσγηθέο ζέζεηο/εγθαηαζηάζεηο, β) ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ/εθηξνθψλ
κε αξδεπηηθφ λεξφ επαξθνχο πνζφηεηαο θαη θαηάιιειεο πνηφηεηαο γ) ησλ αλαγθψλ ηαρείαο κεηαθνξάο
ησλ πξντφλησλ απφ ηηο ζέζεηο παξαγσγήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ή ζηελ αγνξά δ) ησλ
απαηηήζεσλ ησλ παξαγσγψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα επρεξή πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ε) ησλ
απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ θ.α.
Ζ επαλαπξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε

φζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ: ηε δπλακηθή πνπ πξνζδηνξίδνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο
Ξεξηθέξεηαο γηα ηε κεηεμέιημε ηεο ζε θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ φπσο ε γεηηλίαζε ηεο
κε ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, ε δηαζχλδεζε κε ηηο φκνξεο Ξεξηθέξεηεο κέζσ ηεο ΞΑΘΔ θαη
άιισλ δεπηεξεπφλησλ νδηθψλ δηθηχσλ αιιά θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ε χπαξμε
ζεκαληηθψλ ιηκέλσλ (ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ), ε χπαξμε ηεο
αεξνπνξηθήο βάζεο Ραλάγξαο (πξνηείλεηαη ε αλάδεημή ηνπ) θ.α.
41

Ενδεικτικά: α) διαδρομζσ όπωσ δίκτυο ορεινϊν μονοπατιϊν με πρόςβαςθ ςε εκκλθςιαςτικά και άλλα πολιτιςτικά μνθμεία, οινικζσ
διαδρομζσ με επςκζψεισ και ςτάςεισ ςε επιςκζψιμα οινοποιεία, οι δρόμοι τθσ ελιάσ, β) δραςτθριότθτεσ Γυναικείων Αγροτικϊν
υνεταιριςμϊν και διαςφνδεςθ αυτϊν με τοπικά πραγόμενα προϊόντα (πίτεσ, χυλοπίτεσ, γλυκά κουταλιοφ τουρςιά κλπ), γ) τοπικζσ
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ κ.α.
42
το Παράρτθμα 1 παρουςιάηονται τα ολοκλθρωμζνα και τα ςε εξζλιξθ ζργα του αγροτικοφ τομζα τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ.
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φζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο γηα ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο: ηελ πξννπηηθή α) κέγεζπλζεο ησλ
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε παξάιιειν πεξηνξηζκφ ηνπ πνιπηεκαρηζκνχ ηνπο, κε
παξάιιειε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ε πξσηνβνπιία ηνπ πΑΑΡ 43 γηα ηελ
παξαρψξεζε έλαληη ρακεινχ κηζζψκαηνο εθηάζεσλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ
ελδηαθέξνληαη λα απαζρνιεζνχλ κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ελδηαθεξνκέλνπο β)
δεκηνπξγίαο δσλψλ θαιιηέξγεηαο/εθηξνθήο, γ) αχμεζεο ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ, δ)
ζπζηεκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ (ζε φξνπο
πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο) ε) πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο

φζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο: ηε δπλακηθή πνπ πξνζδηνξίδεη
ε ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη ζχγθιηζε ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηψλ θαη ην πιήζνο ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ απηέο πξνζδηνξίδνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ηεο
δηαθίλεζεο ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επαλαπξνζέγγηζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ππνδνκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ απαηηνχληαη
γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή δελ είλαη αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ θαζψο
απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε εθπφλεζε κειεηψλ πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζθνπηκφηεηα, ηε βησζηκφηεηα
θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ

3.2.9. Γεκνπξαηήξην αγξνηηθώλ πξντόλησλ
Ρν Γεκνπξαηήξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη έλαο νξγαλσκέλνο κεραληζκφο ν νπνίνο, ππφ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παξαγσγψλ γηα δηάζεζε
ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά παξαθάκπηνληαο κεξηθψο ή πιήξσο ηνπο κεζάδνληεο. Πηεξίδεηαη ζηε
ινγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη πνηνηηθά αλνκνηνγελνχο πξνζθνξάο ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ή/θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπο, ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο
δεκνπξάηεζεο ηνπο ζηνπο ιηαλνπσιεηέο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Ξαξάιιεια έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα απνθέξεη πνιιαπιά σθέιε ζην θχθισκα παξαγσγήο-εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ φπσο:
πξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο ζηε δήηεζε
βειηίσζε ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ θαη πεξηνξηζκφο ηεο αηζρξνθέξδεηαο,
άκεζε πξφζβαζε ησλ ιηαλνπσιεηψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά κε εμαζθαιηζκέλε πξνζθνξά
πξντφλησλ.
επηηάρπλζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο
απνθαηάζηαζε εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αζθάιεηα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.
Πχκθσλα κε ην Λ. 4015/201144 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεκνπξαηεξίσλ ζε θάζε
Ξεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο, κε ηε κνξθή Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ νη
Ππιινγηθέο Αγξνηηθέο Νξγαλψζεηο, ε Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε θαη νη ΝΡΑ (νη νπνίνη αζξνηζηηθά
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ΦΕΚ 2290/Β/13-10-2011. ΤΑ 2556: Σροποποίθςθ τθσ 2358/29−6−2004 απόφαςθσ Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΦΕΚ
837/Β/2005) για τθ διαδικαςία μίςκωςθσ διακεςίμων και κοινοχριςτων εκτάςεων
44
Νόμοσ 4015/2011 «Θεςμικό πλαίςιο για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ και τθν επιχειρθματικότθτα του
αγροτικοφ κόςμου − Οργάνωςθ τθσ εποπτείασ του Κράτουσ (ΦΕΚ 210/Α/21-09-2011)
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πξέπεη λα ειέγρνπλ ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) θαζψο θαη ηδηψηεο, ην Γεκφζην,
(εθπξνζσπνχκελν απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ) θ.α.
Ζ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί δηαζέηεη κηα
επξεία γθάκα πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη έλα ππφ κεηαζρεκαηηζκφ ζχζηεκα ζπιινγηθήο
νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ ηεο, ελψ παξάιιεια γεηηληάδεη κε ην κεγαιχηεξν θέληξν θαηαλάισζεο ηεο
Διιάδαο. Ρα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο ζθνπηκφηεηαο ίδξπζεο ελφο
Γεκνπξαηεξίνπ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο φκνξεο Ξεξηθέξεηαο
ηεο Αηηηθήο. Πε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε εθπφλεζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ε
νπνία ζα δίλεη απαληήζεηο ζε πιήζνο εξσηήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηε’ειάρηζηνλ πεξηιακβάλνληαη
ηα αθφινπζα:
πνηα ζα είλαη ηα πξντφληα πνπ ζα δεκνπξαηνχληαη,
πνην αλακέλεηαη λα είλαη ην πξνβιεπφκελν επίπεδν πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ
ζα δεκνπξαηνχληαη
πνηα ζέζε θξίλεηαη σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ δεκνπξαηεξίνπ
πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ηερλνινγηθή δνκή, ε δηάξζξσζε θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ζε ζπλάξηεζε αθελφο κε ηα επίπεδα πξνζθνξάο θαη δήηεζεο αθεηέξνπ κε ηηο
ελ δπλάκεη ππεξεζίεο/ιεηηνπξγίεο πνπ ην δεκνπξαηήξην ζα επηηειεί
πνηα ζα είλαη ε ιεηηνπξγηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή ηνπ δεκνπξαηεξίνπ
πνηα ζα είλαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξίαο κε αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνπξαηεξίνπ

3.3.

3.3.1.

Ξξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο
Ξεξηθεξεηαθή Ραπηόηεηα

Ρν θαιάζη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο απνζθνπεί (φπσο αλαθέξεηαη
ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα) ζηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ απφ ηελ
θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάζεζεο έρνληαο σο βάζε ζπγθεθξηκέλα
πξντφληα ηα νπνία ζεσξνχληαη σο πξεζβεπηέο ηεο εηθφλαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Ρα πξντφληα απηά, ζην ζχλνιφ ηνπο ελζσκαηψλνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο
Πηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ νπνία αληινχλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε θήκε
(ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) ελψ παξάιιεια δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα
ηνπο (ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζηα εηδηθά νξγαλνιεπηηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή ζηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο).
Ζ δηακφξθσζε κηαο εληαίαο εηθφλαο γηα ηα πξντφληα ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο
(«ηαπηφηεηα») εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηείζδπζε ηνπο ζηελ ηνπηθή, ζηελ εζληθή θαη ζηε
δηεζλή αγνξά ελψ παξάιιεια κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλέξγεηεο, πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε θαη
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νηθνλνκίεο θιίκαθαο αλαθνξηθά κε ηηο εθάζηνηε αλαιακβαλφκελεο δξάζεηο πξνβνιήο –πξνψζεζεο ησλ
πξντφλησλ.
Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζηελ παξνχζα θάζε έρεη επηιεγεί ην
ινγφηππν πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπιεχξσο σο ζήκα δεισηηθφ ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ
πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Ρν ζήκα
απηφ (ή ε κεηεμέιημε ηνπ) ζε κέιινληα ρξφλν, ππνζηεξηδφκελν απφ
θαηάιιειεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζα κπνξεί λα ζπλνδεχεη ηα
ζήκαηα (πηζηνπνηήζεηο) ησλ παξαγσγηθψλ ή εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
(Βηνινγηθά πξντφληα, Ξξντφληα Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, Αζθάιεηα θαη Ξνηφηεηα
Ρξνθίκσλ, θιπ.) πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζήο ηνπο, ιεηηνπξγψληαο σο αλαγλσξηζηηθφ ηνπ
ηφπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο.

3.3.2.

Αγξνδηαηξνθηθή Πύκπξαμε

Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4015/2011 ε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο κπνξεί λα αλαιάβεη
πξσηνβνπιία γηα ηε ζχζηαζε αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Αγξνδηαηξνθηθή
Πχκπξαμε Πηεξεάο Διιάδαο κε ζθνπφ
ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ηεο.
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεθκεξίσζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηνπ «θαιαζηνχ» ηεο
πεξηθέξεηαο.
Νη ελ δπλάκεη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ζπκπξάμνπλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο είλαη:
Νη δήκνη ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,
Νη Ππιινγηθέο Αγξνηηθέο Νξγαλψζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο,
Φνξείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ έρνπλ σο πεδίν
δξαζηεξηνπνίεζεο ηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ
Φνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο εζηίαζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο,
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη Δξεπλεηηθά Θέληξα, πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα ή
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεδία ζρεηηθά κε ην «θαιάζη» ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ζ ινγηθή ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ ζηελ Αγξνδηαηξνθηθή Πχκπξαμε έρεη
σο αθεηεξία ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο45 θαη
θαη’έπέθηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηεο αιπζίδαο απηήο. Πην πιαίζην
απηφ ε Αγξνδηαηξνθηθή Πχκπξαμε ζα επηρεηξήζεη:
45

δειαδή ελφο ζπλφινπ έληνλα αιιεινεμαξηψκελσλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα
ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή
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αθελφο λα εληζρύζεη ηελ ηνπηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο νη
νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ «θαιαζηνχ» απφ ηνπο
θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Νη πξσηνβνπιίεο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηε
βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ηνπηθψλ θαλαιηψλ παξαγσγήο-εκπνξίαο ψζηε ηα πξντφληα ηνπ
θαιαζηνχ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη ζηα
menus ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
αθεηέξνπ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ
θαη εληαίσλ κεραληζκψλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ νη νπνίεο δελ ζα
ππνθαζηζηνχλ αιιά ζα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπιινγηθνχο θνξείο.
Κεηαμχ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο Πχκπξαμεο Πηεξεάο Διιάδαο (φπσο απνξξένπλ
απφ ην ππφδεηγκα θαηαζηαηηθνχ πνπ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα 2) κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ:
Ζ παξφηξπλζε επαγγεικαηηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηε ζχζηαζε λέσλ Ρνπηθψλ Ππκθψλσλ
Ξνηφηεηαο (ΡΠΞ) ή δηεχξπλζε πθηζηάκελσλ ΡΠΞ σο θνηλέο/ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο
δηαρείξηζεο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο (ηδηνπξνζσπίαο) επηκέξνπο πεξηνρψλ ζηε βάζε νξηζκέλσλ
(απφ ηνπο ίδηνπο) ειαρίζησλ θξηηεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ
πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
Ζ δηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ
θαιαζηνχ κε ηελ παξάιιειε παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ηα
πξντφληα πνπ πξνβάιινληαη/πξνσζνχληαη θαηά πεξίπησζε
Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο εθηφο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο (π.ρ. πνιηηηζηηθνί
θνξείο, πεξηβαιινληηθνί θνξείο θιπ) γηα ηνλ θνηλφ ρεηξηζκφ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο
δηαθχιαμεο, πξνζηαζίαο, πξνβνιήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηεο εηθφλαο (image) ηεο
Ξεξηθέξεηαο
Ζ δηαξθήο αλαδήηεζε κεζφδσλ, κέζσλ, πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη
αδπλακηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε φιν ην κήθνο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο
Ζ δεκηνπξγία δηθηπαθνχ θφκβνπ (www.stereagro.gr) γηα ηελ πιεξνθφξεζε, πξνβνιή,
πξνψζεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ, ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο απηψλ
αιιά θαη πνηθίισλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Έλαο ηέηνηνο δηθηπαθφο θφκβνο δχλαηαη λα έρεη πνιιαπιή
ρξεζηκφηεηα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα ηεο
Ξεξηθέξεηαο, θαζψο ζα απνηειεί έλαλ εηθνληθφ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζεο ρξήζηκσλ
πιεξνθνξηψλ γηα νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη ν παξαγσγφο θαη ν θαηαλαισηήο ηξνθίκσλ ηεο
Πηεξεάο Διιάδαο. Ζ ινγηθή ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη θάζε εκπιεθόκελνο (άκεζα ή έκκεζα) ζηελ
αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα είλαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγόο θαη ρξήζηεο
πιεξνθνξηώλ.
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Πρήκα 2: Απεηθόληζε ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ www.stereagro.gr.
Διοικθτικοί /Ελεγκτικοί μθχανιςμοί
Δθμιουργοί
πλθροφοριών

Κόμβοσ ςυγκζντρωςθσ
& διάχυςθσ
πλθροφοριϊν

Παραγωγόσ

Μεταποιθτισ

Ζμποροσ

Καταναλωτισ

Πάροχοι υπθρεςιϊν

Προϊόντα
(χαρακτθριςτικά,
τιμζσ,
κζςεισ παραγωγισ
κ.α.)

Ενιςχφςεισ
Αποηθμιϊςεισ
Μεταφορικά μζςα
Γεωργικά εφόδια
Καιρόσ....

Εκδθλϊςεισ/Γιορτζσ
Αποφάςεισ,
διατάξεισ, εγκφκλιοι
Πρόκεςθ αγοράσ
υνταγζσ,......

Διοικθτικοί /Ελεγκτικοί μθχανιςμοί
Χριςτεσ
πλθροφοριών

Παραγωγόσ

Μεταποιθτισ

Ζμποροσ

Καταναλωτισ

Πάροχοι υπθρεςιϊν

Δπεμεγήζεηο: Ρα πιαίζηα κε θφθθηλα γξάκκαηα απνηεινχλ ην θιαζηθφ κνληέιν αλάπηπμεο δηθηπαθψλ θφκβσλ
πξνβνιήο/πξνψζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ζηεξίδνληαη θαη αμηνπηνχλ κφλν πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο

Κε βάζε ηελ παξαδνρή απηή θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή
o

ε πξνβνιή θαη ε πξνψζεζε αγαζψλ (πξντφληα θαη ππεξεζίεο) πνπ δεκηνπξγνχληαη
θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο

o

ε δηαζχλδεζε, ε ζπλεξγαζία θαη ελ ηέιεη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ησλ θξίθσλ ηεο αιπζίδαο,

o

ε αλαδήηεζε, ε ζχγθξηζε θαη ε επηινγή αγαζψλ (πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) κε
θαζεζηψο πιήξνπο δηαθάλεηαο

Πεκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ δηθηπαθφο θφκβνο δελ λνείηαη απιά σο κηα δεμακελή
ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξίσλ εληφο ηεο νπνίαο ν θάζε ρξήζηεο ζα αλαδεηά απηέο πνπ ηνλ
ελδηαθέξνπλ αιιά ζα πιαηζηψλεηαη απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνρεπκέλεο/
εμαηνκηθεπκέλεο δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.
Απφ ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ε Αγξνδηαηξνθηθή
Πχκπξαμε ηεο Ξεξηθέξεηαο θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη πξφθεηαη γηα κηα παξέκβαζε ηδηαίηεξεο
ζπνπδαηφηεηαο ε νπνία γηα λα ηεζεί ζε ζηέξεεο βάζεηο θαη λα απνδφζεη ηα πξνζδνθψκελα πξνυπνζέηεη
ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε (business plan) κέζσ ηεο νπνίαο ζα πξνζδηνξηζηνχλ πιήξσο ην εχξνο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη θαη ε ρξνληθή αιιεινπρία κε ηελ νπνία απηέο ζα αλαπηπρζνχλ, ην
δπλακηθφ κε ην νπνίν πξέπεη λα ζηειερσζεί (αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο), ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο (ζέζεηο εξγαζίαο θαη αξκνδηφηεηεο), νη πεγέο εζφδσλ (π.ρ. θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε,
ζπλδξνκέο, έζνδα απφ δηαθεκίζεηο, έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ),θ.α.
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3.3.3.

Φνξέαο Ξηζηνπνίεζεο Αγξνηηθώλ Ξξντόλησλ

Νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ή δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηα πξντφληα ηνπ θαιαζηνχ ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ § 4.3.1 ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο
αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο. Πεκεηψλεηαη φηη ην ζήκα απηφ δελ ζα ππνθαζηζηά αιιά ζα ζπλνδεχεη άιια
ζήκαηα/πηζηνπνηεηηθά ησλ παξαγσγηθψλ ή εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (Βηνινγηθά πξντφληα, Ξξντφληα
Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, Αζθάιεηα Ρξνθίκσλ, ΞΝΞ/ΞΓΔ θιπ.) πνπ ρνξεγνχληαη απφ άιινπο θνξείο
πηζηνπνίεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηελ απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο
ζήκαηνο (φπσο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζήκαηνο/πηζηνπνεηηθνχ) ε θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα
ζπκκνξθψλεηαη σο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε απηή απφ
έλαλ αλεμάξηεην θνξέα (πηζηνπνίεζε).
Κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα νη βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη:
Ζ ζέζπηζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ σο πξνο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη α) έλα πξντφλ
γηα λα ηχρεη ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο ή β) κηα επηρείξεζε γηα λα ηχρεη ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο
Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ
πξντφλησλ/επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο
Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο/πηζηνπνηεηηθνχ
Νη δηεξγαζίεο απηέο πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ππεξεζηαθφ κεραληζκφ
ηεο Ξεξηθέξεηαο, ελδερνκέλσο απφ απηνηειή δηνηθεηηθή κνλάδα πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκε ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο (ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ζηάδην ην
ζρεδηαζκνχ ηνπ ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαη ησλ αξρηθψλ ειέγρσλ) κε έκπεηξα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα (π.ρ. ζηειέρε ηνπ ΔΙΝΡ, ηνπ AGROCERT) αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί
ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία πνπ ζα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ.
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4. Σξεκαηνδόηεζε ησλ δξάζεσλ νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ
θαιαζηνύ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο
Ρν παξφλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη
πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Ζ πινπνίεζε απηψλ δχλαηαη λα εληζρπζεί
κε ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξεο πεγέο, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο.

4.1.

Ξξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Ρν ΞΑΑ 2007-2013 απνηειεί ην θχξην εξγαιείν ηεο Ξνιηηείαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα, θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ξεξηιακβάλεη 4 άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο
κε θχξηεο ζηνρεχζεηο:
ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ δαζνθνκηθνχ ηνκέα
ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ
ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε
Πρεδηάζηεθε κε βάζε ηνλ Θαλ (ΔΘ) 1698/2005, έρεη δεκφζηα δαπάλε πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5,3
δηο € πεξίπνπ θαη πεξηιακβάλεη πιήζνο ζπγξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ζε ζπζρέηηζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ παξφληνο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ έρνπλ ηα εμήο:
Κέηξν 111 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο
Κέηξν 112 Δγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγώλ
Κέηξν 114 Σξήζε ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
Κέηξν 121 Δθζπγρξνληζκόο γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ
Κέηξν 123 Ξξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ
Κέηξν 132 Ππκκεηνρή γεσξγώλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηόηεηα ηξνθίκσλ
Κέηξν 133 Γξαζηεξηόηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνώζεζεο
Κέηξν 125

Γεσξγηθέο θαη Γαζνθνκηθέο πνδνκέο

Κέηξν 214

Γεσξγν-πεξηβαιινληηθέο εληζρύζεηο

Ξέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κέηξσλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο έρνπλ
θαη νη παξεκβάζεηο :
a) ηνπ άμνλα 3 ( Νινθιεξσκέλα Ξξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Σψξνπ- ΝΞΑΑΣ), νη νπνίεο
ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ησλ νξεηλψλ θαη
κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, κέζσ ησλ νπνίσλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε
δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηεο γεσξγίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο
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θαη ζηελ αλαζηξνθή ησλ δπζκελψλ ηάζεσλ ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο ζε κηα
ειθπζηηθφηεξε χπαηζξν κε πξννπηηθέο ήπηαο αλάπηπμεο.
b) ηνπ άμνλα 4 ( Ξξνζέγγηζε Leader) νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ
αγξνηηθνχ Σψξνπ θαη πινπνηνχληαη απφ ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα .
Α/Α

ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΠΣΖΚΑ

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΘΝΠΡΝΠ

ΓΖΚΝΠΗΑ
ΓΑΞΑΛΖ

ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΞΔΟ.
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ

1

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΔΒΝΗΑΠ Α.Δ

11.316.579,00 €

5.850.000,00 €

24.876

2

ΦΘΗΥΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ

12.910.696,35 €

6.700.000,00 €

74.752

3

ΔΙΗΘΥΛΑΠ-ΞΑΟΛΑΠΠΝΠ
ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ

10.425.476,00 €

6.500.000,00 €

57.186

4

ΦΥΘΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ

9.618.500,00 €

5.500.000,00 €

23.854

5

ΡΟΗΣΥΛΗΓΑ Α.Δ

10.027.677,00 €

6.250.000,00 €

12.491

54.298.928,35 €

30.800.000,00 €

193.159

ΠΛΝΙΝ

Ρα Ρνπηθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ άμνλα 4 ηνπ ΞΑΑ απνηεινχλ ηελ ζπλέρηζε ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ
Leader I , ΗΗ θαη Leader+ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ κέζα
απφ
ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ελαιιαθηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ.
ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ
ζηελ ίδηα πεξηνρή
ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ παξέρεη ε χπαξμε δπλακηθψλ πφισλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Πχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΞΑΑ (06/2011) απφ ην ζχλνιν ησλ
πηζηψζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ησλ 5,3 δηο €
έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνζθιήζεσλ ην 86% πεξίπνπ ησλ πηζηψζεσλ
έρνπλ εληαρζεί κε ηελ έθδνζε απνθάζεσλ έληαμεο ην 70% πεξίπνπ ησλ πηζηψζεσλ
έρεη πιεξσζεί ην 31% πεξίπνπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ΞΑΑ 2007-2013 δελ είλαη δπλαηό, παξά κόλν
νξηαθά, λα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθόκε πξνγξακκαηηζζεί θαη
ζπζρεηίδνληαη κε ην παξόλ επηρεηξεζηαθό ζρέδην. Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο απνηειεί ην θχξην
εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ήδε πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη εληαγκέλσλ ή ππφ έληαμε δεκνζίσλ έξγσλ
(εγγεηνβειηησηηθά έξγα, αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο θ.α.) θαζψο θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (ζρέδηα
βειηίσζεο, επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία, αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θιπ).
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4.2.

Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Αιηείαο 2007-2013

Θαηά ηελ 4ε Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν ε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ
ζηεξίδεηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αιηείαο 2007-2013 ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο πεξίπνπ
275 εθ € θαη κε βαζηθή θνηλνηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ην Δπξσπατθφ Ρακείν Αιηείαο. Ρν ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζεηξά παξεκβάζεσλ ζε πνηθίιν ρσξηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ αιηεπηηθνχ
ζηφινπ, γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία πξντφλησλ αιηείαο
θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη κέηξα πξνβνιήο/πξνψζεζεο. Κέρξη πξφζθαηα ν πξνυπνινγηζκφο ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 108 εθ € πεξίπνπ (ήηνη ην 40% πεξίπνπ ηεο
δεκφζηαο δαπάλεο). Υο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο παξέκβαζε γηα επηιεγκέλεο αιηεπηηθέο πεξηνρέο ηεο
Ξεξηθέξεηαο (Λφηηα Δχβνηα θαη Πθχξνο) εθηηκάηαη φηη ζα απνηειέζεη ε πινπνίεζε ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο Leader αιηείαο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο πεξίπνπ 7,6 εθ €, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί πξνο
έγθξηζε απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δχβνηαο ΑΔ ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.

4.3.

Ξξνγξάκκαηα πξνώζεζεο & ελεκέξσζεο

Ζ Θνηλφηεηα δπλάκεη ηνπ Θαλ (ΔΘ) 3/2008 θαη ηνπ Θαλ (ΔΘ) 501/2008 ρξεκαηνδνηεί ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα πξντφληα δηαηξνθήο κε βάζε γεσξγηθά πξντφληα, ηφζν εληφο ηεο ΔΔ φζν θαη ζε
αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ.
Ρα πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο φπνπ θαη αμηνινγνχληαη θαηαξρήλ θαη ελ
ζπλερεία δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή γηα νξηζηηθή αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε. Ρα πξνγξάκκαηα απηά
πινπνηνχληαη απφ επαγγεικαηηθέο ή δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ
επηκέξνπο ηνκέσλ θαη κπνξεί λα θαιχπηνπλ δηάθνξα πξντφληα φπσο βφεην θαη ρνίξεην θξέαο, θξέαο
πνπιεξηθψλ πνηφηεηαο, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ειαηφιαδν θαη επηηξαπέδηεο ειηέο, αιθννινχρα πνηά κε
εηδηθή γεσγξαθηθή ή παξαδνζηαθή έλδεημε, λσπά θαη κεηαπνηεκέλα νπσξνθεπεπηηθά, κεηαπνηεκέλα
πξντφληα κε βάζε ηα ζηηεξά θαη ην ξχδη, πξντφληα ΞΝΞ/ΞΓΔ/ΔΞΗΞ, πξντφληα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο
θ.α. Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο Θνηλφηεηαο αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
εγθξηζέληνο πξνγξάκκαηνο ελψ ε εζληθή ελίζρπζε κπνξεί λα θζάζεη ζην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ πξνγξάκκαηνο.

4.4.

Δπελδπηηθόο Λόκνο

Ν λένο επελδπηηθφο λφκνο (3908/2011) απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ
ηδησηηθψλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
ηεο ρψξαο κε ηε δηακφξθσζε θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ, κε ηα νπνία βειηηψλεηαη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε
πεξηθεξεηαθή ζπλνρή θαη πξνσζνχληαη ε πξάζηλε νηθνλνκία, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ
δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
Ν λφκνο παξέρεη θίλεηξα κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο, επηδόηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη
θνξνινγηθήο απαιιαγήο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί
ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ θεξδψλ πξν θφξσλ. Ζ έληαζε ησλ εληζρύζεσλ θπκαίλεηαη από 15%
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έσο 50%, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, ην είδνο θαη ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο
ηεο επέλδπζεο.
Ρα πξνηεηλφκελα επελδπηηθά ζρέδηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
Γεληθά Δπελδπηηθά ζρέδηα κε πεξαηηέξσ δηάθξηζε ζε επελδπηηθά ζρέδηα: α) Γεληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, β) Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη γ) Ξεξηθεξεηαθήο Ππλνρήο ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηνπηθά
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, αληηκεησπίδνπλ ηνπηθέο αλάγθεο θαη πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα
κε πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, εηζάγνπλ ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ
αλαζπγθξφηεζε, αλάπιαζε θαη αλάπηπμε πεξηνρψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Δηδηθά επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα α)
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Λέσλ, β) Κεγάια Δπελδπηηθά Πρέδηα (άλσ ησλ 50 εθ €), γ)
Νινθιεξσκέλα Ξνιπεηή Δπηρεηξεκαηηθά Πρέδηα θαη δ) Ππλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο

4.5.

Ρνκεαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο

Ζ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα δπλάκεη δηαθφξσλ δηαηάμεσλ ησλ Θαλ (ΔΘ) 1234/2007 θαη 73/2009
ρξεκαηνδνηεί παξεκβάζεηο ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο θαη πξντφληα φπσο αλαιχνληαη αθνινχζσο :
4.5.1.

Διαηνθνκηθά πξντόληα

Ζ Θνηλφηεηα δπλάκεη ηνπ Θαλ (ΔΘ) 1234/2007 θαη ηνπ Θαλ(Δθ) 867/2008 ρξεκαηνδνηεί ηξηεηή
πξνγξάκκαηα εξγαζίαο πνπ εθπνλνχλ νη νξγαλψζεηο ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ. Ζ εηήζηα θνηλνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο γηα ηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 11,1 εθ € θαη
αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζε 5 ηνκείο σο αθνινχζσο
Α

Ρνκέαο παξαθνινχζεζεο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο ζηνλ θιάδν
ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ

Β

Ρνκέαο βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο,

Γ

Ρνκέαο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ
ειηψλ

Γ

Ρνκέαο ηρλειαζηκφηεηαο, πηζηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ, ηδίσο κέζσ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ
ειαηφιαδσλ πνπ πσινχληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή

Δ

Ρνκέαο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
νξγαλψζεσλ θνξέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ.

Ζ θνηλνηηθή ελίζρπζε αλέξρεηαη ζε 100% γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκέσλ Α θαη Β, ζε ζε 100 % γηα
επελδχζεηο παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη 75 % γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα Γ θαη ζε 50% γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκέσλ Γ θαη Δ
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο νη Νξγαλψζεηο Διαηνπξγηθψλ
Φνξέσλ είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ σο ηέηνηεο απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή θαη λα ηχρεη έγθξηζεο ην
ηξηεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο.
Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 73/2009, νη παξαγσγνί ειαηνθνκηθψλ
πξντφλησλ κπνξνχλ λα ηχρνπλ πξφζζεηεο ζηήξημεο εθφζνλ θαιιηεξγνχλ θαη παξάγνπλ ειαηνθνκηθά
πξντφληα ΞΝΞ ή ΞΓΔ θαη ηεξνχλ νξηζκέλεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο φπσο λα είλαη εληαγκέλνη ζε
Πχζηεκα Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο (AGRO 2.1 & 2.2), ή είλαη πηζηνπνηεκέλνη παξαγσγνί βηνινγηθψλ
πξντφλησλ θαη λα παξαδίδνπλ ηνλ ειαηφθαξπν ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ
ηήξεζε ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005. Ν ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηα έηε 2010,2011 θαη
2012 γηα ηελ ελ ιφγσ ζηήξημε αλέξρεηαη ζε 10 εθ. € θαη θαηαλέκεηαη κε βάζε Α ζηνπο παξαγσγνχο
βάζεη ησλ δεισζεηζψλ εθηάζεσλ
4.5.2.

Πηηεξά

Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 73/2009 πξφζζεηεο ζηήξημεο κπνξνχλ λα ηχρνπλ
θαη νη παξαγσγνί ζθιεξνχ ζίηνπ ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο φηη εθαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ AGRO 2, θάλνπλ ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 10 θηιψλ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζπνξάο αλά ζηξέκκα,
ηεξνχλ ηηο νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο θιπ. Ν ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο
γηα ηα έηε 2010,2011 θαη 2012 γηα ηελ ελ ιφγσ ζηήξημε αλέξρεηαη ζε 28 εθ. € θαη θαηαλέκεηαη κε βάζε
Α ζηνπο παξαγσγνχο βάζεη ησλ δεισζεηζψλ εθηάζεσλ
4.5.3.

Νπσξνθεπεπηηθά

Βάζεη ηνπ Θαλ (Δθ) 1234/2007 θαη ηνπ Θαλ (ΔΘ) 1580/2007 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ηνκέα ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ, ε Θνηλφηεηα ρξεκαηνδνηεί Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα Νξγαλψζεσλ Ξαξαγσγψλ
ζηνλ ηνκέα ησλ Νπσξνθεπεπηηθψλ νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο νη Νξγαλψζεηο Ξαξαγσγψλ είλαη
λα έρνπλ ηχρεη ζρεηηθήο αλαγλψξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, λα έρνπλ ζπζηήζεη επηρεηξεζηαθφ ηακείν
ην νπνίν ηξνθνδείηαη απφ εηζθνξέο ησλ κειψλ ή ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο θαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο
θαη λα έρνπλ ζρεδηάζεη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηάξθεηαο ηξηψλ έσο πέληε εηψλ ην νπνίν έρεη δχν
ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εμήο ζηφρνπο:
πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ
πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ
πεξηβαιινληηθά κέηξα θαη κέζνδνη παξαγσγήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο

θηιηθέο

πξνο

ην

πεξηβάιινλ,

πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ.
Ζ θνηλνηηθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηζνχηαη κε ην πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ ή ηεο
ίδηαο ηεο νξγάλσζεο πνπ έρεη φλησο θαηαβιεζεί αιιά πεξηνξίδεηαη ζην 50% ηνπ πνζνχ ησλ δαπαλψλ
πνπ έρνπλ φλησο πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ ππεξβαίλεη ην 4,1 % ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο πνπ δηαζέηεη
ζην εκπφξην θάζε νξγάλσζε παξαγσγψλ εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ
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4.5.4.

Ξξντόληα ακπειννηληθνύ ηνκέα

Κε βάζε θαλνληζκφ 1234/2007 αιιά θαη ηνπο Θαλνληζκνχο (ΔΘ) ) 479/2008 ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη
555/2008 ηεο Δπηηξνπήο ε Θνηλφηεηα παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε γηα εηδηθά κέηξα πνπ πξννξίδνληαη λα
ζηεξίδνπλ ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ΘΚ ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ζρέδην
πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα φπσο
πξνψζεζε, αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή ησλ ακπειψλσλ,επελδχζεηο θιπ.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην κέηξν ηεο πξνψζεζεο ην νπνίν αθνξά νίλνπο κε πξνζηαηεπφκελε
νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε ή νίλνπο κε έλδεημε ηεο νηλνπνηήζηκεο
πνηθηιίαο ακπέινπ θαη πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο, ή εθζέζεηο δηεζλνχο ζεκαζίαο,
ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, ηδίσο γηα ηα θνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο,
ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ηε βηνινγηθή παξαγσγή, κειέηεο λέσλ αγνξψλ, αλαγθαίεο γηα ηε
δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ δηεμφδσλ. Ζ θνηλνηηθή ζπλδξνκή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο δελ
ππεξβαίλεη ην 50 % ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε παξέρεηαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή θαηφπηλ
έγθξηζεο ζρεδίσλ πξνβνιήο ζε αγνξέο ηεο ΔΔ θαη αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππνβάιινπλ
ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο.
4.5.5.

Κέιη & κειηζζνθνκηθά πξντόληα

Βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ 1234/2007 ε Θνηλφηεηα ρξεκαηνδνηεί Δζληθά Κειηζζνθνκηθά
Ξξνγξάκκαηα ηα νπνία εθπνλνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ΘΚ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο
αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ κειηζζνθνκηθνχ θιάδνπ θαη εγθξίλνληαη
απφ ηελ Δπηηξνπή. Ρα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ πνηθίια κέηξα φπσο ηερληθή βνήζεηα πξνο
ηνπο κειηζζνθφκνπο θαη ηηο νκάδεο ηνπο, ζπλεξγαζία κε εηδηθεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ησλ κειηζζνθνκηθψλ
πξντφλησλ θιπ. Ρν ηξέρνλ ηξηεηέο κειηζζνθνκηθφ πξφγξακκα πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή θαιχπηεη
ηελ πεξίνδν 2011-2013 έρεη ζπλνιηθφ χςνο 16,6 εθ. € Ζ Θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξνγξακκάησλ κέρξη πνζνζηνχ 50% ησλ δαπαλψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε
κέιε.

4.6.

Σξεκαηνδνηήζεηο κεηά ην 2013

Αλ θαη πξνο ην παξφλ ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαηά ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2014-2020) δελ είλαη γλσζηφ, κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε
κεηαξξχζκηζε ηεο ΘΓΞ πξνθχπηεη φηη ζα ζπλερίζεη ε πξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο κέζσ
πνιπεηψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζηα ΘΚ ηα νπνία ζα έρνπλ 6 πξνηεξαηφηεηεο:
Ξξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο,
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο,
Ξξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ,
Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ,
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Ξξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ
άλζξαθα;
Ξξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο,
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ απηψλ ηα πξνγξάκκαηα ζα αλαπηπρζνχλ γχξσ απφ έλα
απινπζηεπκέλν θαηάινγν επηινγψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα φπσο:
Θαηλνηνκία θαη γλώζε. Πρεδηάδεηαη λα πξνσζεζεί κε ηελ ελίζρπζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηε γεσξγηθή
πξαθηηθή, θαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ ππέξ ησλ γεσξγηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
Λένη αγξόηεο. Θα πξνσζεζεί κέζσ ζπλδπαζκνχ κέηξσλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
επηρνξεγήζεηο εθθίλεζεο επηρεηξήζεσλ (κέρξη 70.000 €), θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο,
Κηθξνθαιιηεξγεηέο. Θα επηδησρζεί ε ελίζρπζε εθθίλεζεο επηρεηξήζεσλ κέρξη 15.000 € αλά
κηθξφ αγξφθηεκα,
Νξγαλώζεηο Ξαξαγσγώλ. Ξξνβιέπεηαη ε παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηε δεκηνπξγία
νξγαληζκψλ κε βάζε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην αιιά κφλν γηα νκάδεο πνπ νξίδνληαη σο ΚΚΔ
Βηνινγηθή γεσξγία. Ξξνβιέπεηαη λα απνηειέζεη δηαθξηηφ κέηξν γηα κεγαιχηεξε αλάδεημε ηνπ
ηνκέα
Ππλεξγαζία. Δπηδηψθεηαη ε εθηεηακέλε ζηήξημε ηεο ηερλνινγηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη
εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. πηινηηθά πξνγξάκκαηα, θνηλά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα,
αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηνπηθήο εκβέιεηαο, αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ)
LEADER. Ξξνβιέπεηαη λα πξνσζεζεί ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ Leader θαη ηε
δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ, πξνάγνληαο ηελ επειημία φζνλ αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ
κε άιια ηακεία ζε ηνπηθφ επίπεδν, δειαδή ηελ αγξνην-αζηηθή ζπλεξγαζία.

87

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

5. Ρα επόκελα βήκαηα & ν ξόινο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Ρν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κε ηε ζπκβνιηθή νλνκαζία θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαη επξεία παξέκβαζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ν ξφινο ησλ παξαγσγψλ ζην παξφλ
ζρέδην είλαη ζαθήο: λα πξνζαλαηνιίζνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο πξνο κηα

θαηεύζπλζε ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί φηη δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο
ίδηνπο, γηα ηελ πεξηνρή θαη γηα ηε ρψξα ηνπο γεληθφηεξα.
Ζ θαηεχζπλζε απηή πξνθχπηεη απφ
ηελ απνηχπσζε κε επαξθή βαζκφ ιεπηνκέξεηαο ηεο δνκήο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηεο
ηνκέα
ηελ αλάδεημε ηεο πξννπηηθήο θάζε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πξντφλησλ αιιά θαη ηεο πξννπηηθήο
ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζην ζχλνιφ ηεο κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα πνπ απηή παξνπζηάδεη,
ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ ηα νπνία πξνηείλνληαη λα ζπγθξνηήζνπλ, ζηελ παξνχζα θάζε ην
θαιάζη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.
ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ ελίζρπζε ηεο νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο θαη,
ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλεηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ νξγάλσζεο ηνπ
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη πξνψζεζεο –πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξνζπάζεηα επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάζεζεο απαηηεί, απφ ηελ
ίδηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγφ ξφιν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη
λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε. Δπηπιένλ, απαηηεί θαη κηα
ζεηξά απφ ιεπηνκεξείο δηεξεπλήζεηο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ζαθή θαη πνζνηηθνπνηεκέλα ζρέδηα
εθαξκνγήο παξεκβάζεσλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηεο Ξεξηθέξεηαο (σο δηνηθεηηθή δνκή) είλαη λα ζπληνλίζεη
απνηειεζκαηηθά θαη λα επζπγξακκίζεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη
νη παξαγσγνί όινπο ηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο (πθηζηάκελνπο θαη λένπο) πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα (άκεζα ή έκκεζα), ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Λφκν 3852/2010 46.
Κε δεδνκέλν φηη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ αθνξά ζην «θαιάζη» ησλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο α)
δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζέκαηα παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη πξνβνιήο –πξνψζεζήο
ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αλαγλσξίδνληαο ην εληαίν ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο θαη β)

46

Νόμοσ 3852/2010. Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ
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εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ζηελ
πινπνίεζε ηνπ ζεκαίλνληα ξφιν ζα έρνπλ:
αθελφο ε θαζ’χιελ Γεληθή Γηεύζπλζε Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη
Θηεληαηξηθήο (κε ηηο ππαγφκελεο ζε απηή Γηεπζχλζεηο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ εθηφο ηεο έδξαο ησλ ΞΔ) 47 θαη,
αθεηέξνπ νη ππφινηπεο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην βαζκφ πνπ απηφ πξνθχπηεη κε
βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.
Ζ ηξέρνπζα ππνζηειέρσζε ησλ πεξεζηψλ, ε δηάξζξσζε απηψλ θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο, φπσο
έρνπλ νξηζηεί ζχκθσλα κε ην ΞΓ 148/2010 (ΦΔΘ 241/Α/27-12-2010) ζεσξνχληαη (κεηά ηελ παξέιεπζε
ελφο πεξίπνπ έηνπο απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Θαιιηθξάηε) φηη δελ εμππεξεηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ ηελ πινπνίεζε ελφο θηιφδνμνπ ζρεδίνπ, φπσο ην παξφλ, κε ηηο πιένλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο
λα νξηνζεηνχληαη σο εμήο:
Αλαδηάξζξσζε ησλ πεξεζηψλ κε θχξην γλψκνλα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
ηνπο θαη ηελ παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο κε δηεπξπκέλε ρξήζε
εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, εθαξκνγέο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
δηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ πνπξγείσλ θ.α.)
Παθέζηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ
Απειεπζέξσζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απφ δηνηθεηηθέο εξγαζίεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή
ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο γλψζεσλ πξνο φθεινο ησλ παξαγσγψλ
Νη πξναλαθεξζείζεο παξεκβάζεηο είλαη νη ειάρηζηεο πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα
ιεηηνπξγήζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ε Ξεξηθέξεηα σο άμνλαο
πεξηθεξεηνπνίεζεο θαη εμεηδίθεπζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ (φπσο ε πνιηηηθή γηα ηε δηαζχλδεζε
έξεπλαο/παξαγσγήο, ε πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα,
ε πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κνλνπνιίσλ, ε πνιηηηθή γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θιπ) ζε
ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη δνκέο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο (π.ρ. ΓΖΚΖΡΟΑ, ΔΦΔΡ,
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, θ.α.)
ζπληνληζκνχ θαη ζχγθιηζεο πξνο έλα θνηλφ, πεξηθεξεηαθφ ζηφρν ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ
αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο Γήκνπο.
πφ ην πξίζκα ηεο πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ παξεκβάζεσλ, ελ ζπλερεία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο δηεξεπλήζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη:
1. Ζ δηακόξθσζε ελόο εμεηδηθεπκέλνπ θαιιηεξγεηηθνύ πιάλνπ. Ρν θαιιηεξγεηηθφ πιάλν
ζα νξίδεη, κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο α) ηα ζεκεξηλά θαη κειινληηθά κεγέζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ/εθηξνθψλ πνπ δίλνπλ ηα πξντφληα ηνπ θαιαζηνχ κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηε
δήηεζή ηνπο (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) θαη β) ηηο πεξηνρέο (δψλεο) ζηηο νπνίεο πξνηείλεηαη
ε ρσξνζέηεζε (κε ηελ έλλνηα ηεο επηθέληξσζεο ή ηεο επέθηαζεο) ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ
ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα ακβιχλνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ εθείλσλ πνπ
ζήκεξα θαζηζηνχλ ηηο αληίζηνηρεο εθκεηαιιεχζεηο κε αληαγσληζηηθέο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ
47

Θ διάρκρωςθ των Τπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Δ/νςθσ παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 3
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θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιεια κε ηηο
ππφινηπεο δηεξεπλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζαθή νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
πηζαλέο λέεο ππνδνκέο (εγγεηνβειηησηηθά έξγα, αγξνηηθή νδνπνηία, κνλάδεο κεηαπνίεζεο θιπ)
θαη κε λέεο δνκέο (π.ρ.δεκνπξαηήξην, αγξνδηαηξνθηθή ζχκπξαμε θ.α). Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ
θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ ζα απαηηεζεί επξεία ζηήξημε ησλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ π.ΑΑΡ κε πνηθίιεο κνξθέο (ρξεκαηνδφηεζε ζχληαμεο ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ,
παξνρή ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ΝΠΓΔ θ.α.) θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφο ζπληνληζκφο κε ηελ
αληίζηνηρε εξγαζία πνπ ζα πινπνηήζνπλ θπξίσο νη φκνξεο Ξεξηθέξεηεο πξνο απνθπγή
επηθαιχςεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. Ζ ζχληαμε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ είλαη αλακθίβνια
ζεκαληηθή θαζψο ζα απνηειέζεη ηνλ νδηθφ ράξηε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ κνλάδσλ
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ε
νπνία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηελφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο
πξνζδηνξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα απφιπηα ζηνρεπκέλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ.
2. Ζ κίζζσζε δεκόζηαο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο γεο γηα ηε ζηήξημε ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηνπ θαιαζηνύ. Ζ γε ζα δηαλεκεζεί ζε αλέξγνπο, λένπο αγξφηεο,
πηπρηνχρνπο γεσηερληθήο ζρνιήο (ΑΔΗ ή ΑΡΔΗ) εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη επαγγεικαηίεο
αγξφηεο κε αληίηηκν 5 επξψ ην ζηξέκκα αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη αλψηαην φξην ηα 100
ζηξέκκαηα αλά άηνκν (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε γε πνπ έρεη ζήκεξα ν αγξφηεο εθφζνλ
δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζηε γεσξγία θαη ηα επηπιένλ ζηξέκκαηα πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη).
Ξξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε κνξηνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φζν ιηγφηεξα ζηξέκκαηα
δηαζέηεη ζήκεξα ν αγξφηεο, ηφζν πεξηζζφηεξα κφξηα ζα απνθηά, ελψ πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη
ζηελ θαιιηέξγεηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ – ηξνθίκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «θαιάζη» ηεο
πεξηθέξεηαο, κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο. Ππλεπψο, γηα πξντφληα / ηξφθηκα εληφο
«θαιαζηνύ» ν παξαγσγφο ζα ιακβάλεη 100 κφξηα, γηα πξντφληα / ηξφθηκα εθηφο «θαιαζηνχ»
50 κφξηα φζα θαη γηα θαιιηέξγεηα δσνηξνθψλ (βι. ζρεηηθά δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα
www.opekepe.gr).
3. Ζ δεκηνπξγία θνξέα πηζηνπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ. Νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ
ή δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηα πξντφληα ηνπ «θαιαζηνύ» ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξ. 4.3.1 ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο
αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ «θαιαζηνύ» ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπνληαη δηεξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα εθαξκφδνληαη απφ ππεξεζηαθφ κεραληζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ελδερνκέλσο
απφ απηνηειή δηνηθεηηθή κνλάδα πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ιφγν απηφ. Θεσξείηαη ζθφπηκε ε
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε έκπεηξα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ
πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί ε ζρεηηθή ηερλνγλσζία πνπ ζα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ.
4. Ζ δεκηνπξγία δηθηπαθνύ θόκβνπ (www.stereagro.gr) γηα ηελ πιεξνθφξεζε, πξνβνιή,
πξνψζεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ «θαιαζηνύ», ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο απηψλ
αιιά θαη πνηθίισλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Έλαο ηέηνηνο δηθηπαθφο θφκβνο δχλαηαη λα έρεη πνιιαπιή
ρξεζηκφηεηα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο,
θαζψο ζα απνηειεί έλαλ εηθνληθφ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζεο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα
νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη ν παξαγσγφο θαη ν θαηαλαισηήο ηξνθίκσλ ηεο Πηεξεάο Διιάδαο. Γηα ηε
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δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ δηθηπαθνχ θφκβνπ ε Ξεξηθέξεηα ζα δηεθδηθήζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην
ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε φηαλ ππάξμεη ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
5. Ζ ζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηε δηακόξθσζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ λέν Νξγαληζκφ ηνπ
π.ΑΑΡ, ΓΖΚΖΡΟΑ, ελόο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο θαη κεηαθνξάο/δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζην
νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα πεδία ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηαζηνχλ νη εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο. Ζ ζηήξημε απηή (ρξεκαηνδνηηθή, ηερλνγλσζηαθή θιπ) ζα αθνξά αθελφο ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε εθαξκνζκέλε έξεπλα
θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε αθεηέξνπ ζηελ απνηχπσζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηερλνινγηθψλ
δπλαηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ιφγσ ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο ζπλάθεηαο ηεο παξέκβαζεο απηήο
κε ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκβνιαηαθή γεσξγία, ηνπο γεσξγηθνχο ζπκβνχινπο, ηελ
ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε-κάζεζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ
παξαγσγήο, εθηηκάηαη επίζεο σο απνιχησο απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ πεξεζηψλ ηνπ πΑΑΡ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Νξγαληζκψλ)
θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο
6. Ζ εθπόλεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο, έρνληαο σο βαζηθφ άμνλα ην θαιάζη ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ην νπνίν λα αλαδεηθλχεη πεξηνρέο, δηαδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη
κέζα πνπ κπνξνχλ λ’ αλαπηπρζνχλ ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη επθαηξίεο εμσγεσξγηθήο
απαζρφιεζεο, λα ζπλδεζεί ε παξαγσγηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο κε άιια ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα (θπζηθά, πνιηηηζηηθά, θιπ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη λα εληζρπζεί ε
δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην
πεξηερφκελν ηνπ θαιαζηνχ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΞΠΔ.
7. Ν πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκώλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή
ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα απαηηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ πνπ
ζα έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζθνπηκφηεηα, ηε βησζηκφηεηα θαη ηε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ (πθηζηάκελσλ, ζε εμέιημε ή λέσλ) ππνδνκψλ ζηε
βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πιάλνπ θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ πιεξφηεηα
θάιπςεο α) ησλ αλαγθψλ πξφζβαζεο ζηηο παξαγσγηθέο ζέζεηο/εγθαηαζηάζεηο, β) ησλ
απαηηήζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ/εθηξνθψλ κε αξδεπηηθφ λεξφ επαξθνχο πνζφηεηαο θαη
θαηάιιειεο πνηφηεηαο γ) ησλ αλαγθψλ ηαρείαο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απφ ηηο ζέζεηο
παξαγσγήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ή ζηελ αγνξά δ) ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγσγψλ
θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα επρεξή πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, θιπ
8. Ζ δηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ίδξπζεο δεκνπξαηεξίνπ ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο
Διιάδαο ε νπνία ζα δίλεη απαληήζεηο ζε δηάθνξα εξσηήκαηα φπσο (ελδεηθηηθά) πνηα ζα είλαη ηα
πξντφληα πνπ ζα δεκνπξαηνχληαη, πνην αλακέλεηαη λα είλαη ην πξνβιεπφκελν επίπεδν
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα δεκνπξαηνχληαη, πνηα ζέζε θξίλεηαη σο ε
πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ δεκνπξαηεξίνπ, πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε
ηερλνινγηθή δνκή, ε δηάξζξσζε θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζπλάξηεζε
αθελφο κε ηα επίπεδα πξνζθνξάο θαη δήηεζεο αθεηέξνπ κε ηηο ελ δπλάκεη
ππεξεζίεο/ιεηηνπξγίεο πνπ ην δεκνπξαηήξην ζα επηηειεί, πνηα ζα είλαη ε ιεηηνπξγηθή θαη
νξγαλσηηθή δνκή ηνπ δεκνπξαηεξίνπ, πνηα ζα είλαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξίαο κε
αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνπξαηεξίνπ θ.α. Πε θάζε πεξίπησζε ε δηεξεχλεζε απηή είλαη
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απαξαίηεηε ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ν Λ 4015/2011 γηα
ίδξπζε ελφο δεκνπξαηεξίνπ ζε θάζε Ξεξηθέξεηα αθεηέξνπ ηα πιενλεθηήκαηα
κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδεη ε γεηηλίαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε
κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ησλ Αζελψλ πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηηθφ θέληξν
Σψξαο καο.

ηελ
θαη
ην
ηεο

9. Ζ δηεξεύλεζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο ζύκπξαμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο. Αλακθίβνια ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ πΑΑΡ γηα ηε ζχζηαζε
Αγξνδηαηξνθηθήο Πχκπξαμεο ζε θάζε Ξεξηθέξεηα είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε (απηή ηεο
νινθιήξσζεο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο) σζηφζν ππάξρνπλ αξθεηέο πηπρέο νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα δηεπθξηληζηνχλ πξνθεηκέλνπ κηα ηέηνηα λνκηθή νληφηεηα λα
ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο σο κεραληζκφο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά θαη
σο κεραληζκφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ
«θαιαζηνχ» ζε αγνξέο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. Κεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη
ζέκαηα φπσο νη ρξεψζεηο/ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ, ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ ζα απαηηεζεί, ηα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη
θ.α, ηα νπνία ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ζ ζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πΑΑΡ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη πνιχπιεπξε
θαη λα πεξηιακβάλεη ηε παξνρή ηερλνγλσζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ
εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ βησζηκφηεηαο ησλ Αγξνδηαηξνθηθψλ Ππκπξάμεσλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ κειεηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε/παξαιαβή απηψλ.

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη γηα λα κε κείλεη κεηέσξν ην παξφλ πξψην βήκα (απηφ ηεο
ζχληαμεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ κε ηελ ζπκβνιηθή νλνκαζία θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο) απαηηείηαη λα μεθηλήζνπλ νη επηκέξνπο δηεξεπλήζεηο νη νπνίεο ζα
νδεγήζνπλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα
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Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο εξγαζηώλ
Δξγαζία

1-3

2012
4-6
7-9

10-12

Αλαδηνξγάλσζε ηεο πεξεζίαο
Θαιιηεξγεηηθφ πιάλν
Κίζζσζε δεκφζηαο γεο
Φνξέαο πηζηνπνίεζεο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ
Γεκηνπξγία δηθηπαθνχ θφκβνπ
Πρέδην εθαξκνζκέλεο έξεπλαο
Πρέδην αλάπηπμεο ελαιιαθηηθνχ
ηνπξηζκνχ
Ξξνζδηνξηζκφο έξγσλ ππνδνκψλ
Γηεξεχλεζε ζθνπηκφηεηαο ίδξπζεο
δεκνπξαηεξίνπ
Πχζηαζε Αγξνδηαηξνθηθήο ζχκπξαμεο

93

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1-3

2013
4-6
7-9

10-12

2014
1-3
4-6

Ξεγέο
1. πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.
Δηδηθή Γξακκαηεία Θνηλνηηθψλ Ξφξσλ θαη πνδνκψλ.
Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ( 2007 – 2013 )
Έλαηε Έθδνζε – Γεθέκβξηνο 2010.
2. πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ( 2003 ).
Ζ Ρειεπηαία Κεηαξξχζκηζε ηεο Θνηλήο Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη ε Δθαξκνγή ηεο. Έλαο
Δλεκεξσηηθφο Νδεγφο.
3. πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ( 2004 ).
Δθαξκνγή ηνπ Θαζεζηψηνο Ξνιιαπιήο Ππκκφξθσζεο θαη Ινηπά Ππκπιεξσκαηηθά Κέηξα ζε
Δθηέιεζε ηνπ Θαλνληζκνχ 1782/2003 ηνπ Ππκβνπιίνπ ( 24.12.2004 )
4. Ζ Διιεληθή Νηθνλνκία – The Greek Economy.
Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή. Αχγνπζηνο. 2011.Αζήλα
5. Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ηνπ Αγξνηηθνχ Ρνκέα ζηελ Διιάδα. Γπλαηφηεηεο θαη Ξξννπηηθέο.
Ηνχληνο 2011. ΗΠΡΑΚΔ
6. Ζ θαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.
Αζήλα, 29 Πεπη. 2011. ΞΑΠΔΓΔΠ
7. Ζ Διιάδα 10 ρξφληα κπξνζηά. Ξξνζδηνξίδνληαο ην λέν Δζληθφ Κνληέιν Αλάπηπμεο.
Κειέηε Mckinsey & Company, Athens Office – ΠΔΒ.
8. Διαηφιαδν:Ξξνψζεζε πνηφηεηαο κέζσ ζπγθέληξσζεο θαη ηππνπνίεζεο. Θιαδηθή κειέηε-Δζληθή
Ρξάπεδα Διιάδνο, Πεπηέκβξηνο 2011
9. Θαηλνηφκνο Γηνίθεζε Νηληθνχ Ρνπξηζκνχ θαη Νηλνηνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Δηζήγεζε.
Ξαλαγηψηεο Δ. Θαιδήο. Αλ. Θαζεγεηήο ΡΔΗ Αζήλαο.
10. ΔΘΗΑΓΔ. Ρξηκεληαίεο εθδφζεηο.
11. Ρερληθφ Ξεξηνδηθφ Γεσηερληθήο Δλεκέξσζεο.
Γεσξγία θαη Θηελνηξνθία. Γηάθνξεο πεξηνδηθέο εθδφζεηο.
12. Θιαδηθή Κειέηε : Δπηηξαπέδηεο ειηέο. Αζήλα . Λνέκβξηνο 2009. ICAP.
13. Εσνθφκνο. Πχγρξνλε Θηελνηξνθία θαη Ξεξηβάιινλ. Ρξηκεληαίεο εθδφζεηο.
14. Agrenda. Δβδνκαδηαία εθεκεξίδα αγνξψλ θαη νηθνλνκίαο ηεο ππαίζξνπ.
Γηάθνξεο εθδφζεηο.
15. Γηαδηθηπαθνί ηφπνη :
www. minagric.gr
www. opekepe.gr
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www. agrocert.gr
www. leader – plus.gr
www. agronews.gr
www. agrotypos.gr
www. statistics.gr
www. paseges.gr
www. keosoe.gr
www. feta.gr
www. cheesenet.gr
www. nagref.gr ( ΔΘΗΑΓΔ )
www. newwinesofgreece.com.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ
Ξαξάξηεκα 1. πνδνκέο αγξνηηθνύ ηνκέα (έξγα νινθιεξσκέλα θαη ζε εμέιημε )
Ξαξάξηεκα 2. πόδεηγκα Θαηαζηαηηθνύ Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο γηα
ηε ζύζηαζε « Αγξνδηαηξνθηθήο Πύκπξαμεο»
Ξαξάξηεκα 3. Γηάξζξσζε ησλ πεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ξεξηθεξεηαθήο
Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο
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ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ξαξάξηεκα 1. πνδνκέο αγξνηηθνύ ηνκέα (έξγα νινθιεξσκέλα θαη ζε
εμέιημε
Α. ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΑ ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΟΥΡΝΓΔΛΖ ΡΝΚΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

1

ΠΑΔΞ 466

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αγξνηηθέο νδνπνηίεο Γ.Γ. Αζθξεο θαη
Καπξνκαηίνπ Γήκνπ Θεζπηψλ

1.370.000,00

2

ΠΑΔΞ 066

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Ζιεθηξνδφηεζε Αληιηνζηαζίνπ Άξδεπζεο
Γήκνπ Νξρνκελνχ

260.424,36

3

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Ξαξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ Σαηξψλεηαο
Γ.Γ. Βαζηιηθψλ

374.000,00

4

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Ξαξάιιεια
Ξιαηαηψλ

310.000,00

5

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αξδεπηηθφ έξγν Πσιελαξίνπ

2.750.000,00

6

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αξδεπηηθά έξγα Ιηβαδεηάο ( Εψλε Α΄)

4.900.000,00

7

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Ξαξάιιεια
έξγα
Λενρσξαθίνπ

8

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Βειηίσζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Γήκν
Σαηξψλεηαο

1.350.000,00

9

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Θαηαζθεπή κηθξψλ παξάιιεισλ έξγσλ
ζηελ
αλαζκσζείζα
πεξηνρή
Αγίνπ
Πππξίδσλα

1.500.000,00

10

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Θαηαζθεπή κηθξψλ παξάιιεισλ έξγσλ
ζηελ
αλαζκσζείζα
πεξηνρή
Αγίνπ
Πππξίδσλα (Αγξνηηθή Νδνπντα)

1.000.000,00

11

ΘΑΞ

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αξδεπηηθφ έξγν Ρζνπθαιάδσλ

198.600,00

12

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Δθνχζηνο αλαδαζκφο αγξνθηήκαηνο Γ.Γ.
Αγίνπ Γεκεηξίνπ

459.200,00

13

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Θαηαζθεπή κηθξψλ παξάιιεισλ έξγσλ
ζηελ
αλαζκσζείζα
πεξηνρή
Αγίνπ
Καπξνλεξίνπ

2.751.781,54

14

ΠΑΛΑ /3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Ππκπιεξσκαηηθά έξγα Αγίνπ Βιαζίνπ

230.080,00

15

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Θαζαξηζκφο ηάθξσλ γηα απνζηξάγγηζε
ζηα Γ.Γ. αζσπίαο θαη Θαιιηζέαο

429.710,00

16

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Γηεπζέηεζε
ρεηκάξνπ
ζηα
Ακπεινρσξίνπ θαη Λενρσξαθίνπ

305.987,61

17

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο Λνκνχ Βνησηίαο
ζε πεξηνρέο ΝΞΑΑΣ Λ. Βνησηηάο

97

έξγα

αλαδαζκνχ

Γήκνπ

αλαδαζκνχ

Γ.Γ.

Γ.Γ.

177.000,00

4.419,88

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

18

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο Λνκνχ Βνησηίαο
ζε πεξηνρέο ΝΞΑΑΣ Ξαξαπαξλάζζησλ
Γήκσλ Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο

22.990,55

19

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο Λνκνχ Βνησηίαο
ζε
πεξηνρέο
εθηφο
ΝΞΑΑΣ
Ξαξαπαξλάζζησλ Γήκσλ Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο

22.812,26

20

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Ξαξάιιεια
έξγα
Λενρσξαθίνπ

Γ.Γ.

130.000,00

21

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζην
Γήκν Γηζηφκνπ.

86.860,69

22

ΠΑΛΑ/3

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν Πθνχξησλ

57.760,36

23

ΠΑΚΞ0563

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

Βειηίσζε
Νξρνκελνχ

αξδεπηηθνχ

ζπζηήκαηνο

308.000,00

24

ΠΑΔΞ 766

ΔΒΝΗΑΠ

Αιηεπηηθφ
Ιηράδαο

θαηαθχγην

Αγ.Γεσξγίνπ

2.000.000,00

25

ΠΑΔΞ 466

ΔΒΝΗΑΠ

Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζε νηθηζκνχο
ππξφπιεθησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ
(ΡΓ σξνινγίνπ θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ)
Γήκνπ Απιψλνο Δχβνηαο

200.000,00

26

ΠΑΔΞ 466

ΔΒΝΗΑΠ

Αληηδηαβξσηηθά –αληηπιεκκπξηθά
ζην θνηλνηηθφ δάζνο Ιηράδαο

197.540,00

27

ΠΑΔ 086/3

ΔΒΝΗΑΠ

Θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζην
Ταξνπνχιη Λ.Δπβνίαο

2.600.000,00

28

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Κηθξά παξάιιεια έξγα ζε αλαδαζκνχο δηαλνκέο Αγ, Άλλαο- Ιίκλεο- ΟνβίσλΘερξηψλ Γήκσλ Λειέσο & Διπκλίσλ

541.554,33

29

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Ξαξάιιεια έγα αλαδαζκνχ Λενρσξίνπ

711.271,18

30

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθή Νδνπντα
Αξηεκεζίνπ

Ξεξηνρψλ

Γήκνπ

107.189,51

31

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθή
Ηζηηαίαο

Νδνπντα

Ξεξηνρψλ

Γήκνπ

144.495,62

32

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθή
Υξεψλ

Νδνπντα

Ξεξηνρψλ

Γήκνπ

125.677,00

33

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθή Νδνπντα
Αλζεδψλνο

Ξεξηνρψλ

Γήκνπ

294.108,27

34

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο
ζηελ πεξηνρή απφ θεθαιέο Αζκελίνπ έσο
Ξεπθί

1.609.761,53

35

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε
Αξηάθεο

1.199.266,49
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Αιηεπηηθνχ

αλαδαζκνχ

έξγα

θαηαθπγίνπ
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A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

36

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε Αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Ξειίνπ

1.155.893,76

37

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε
Ξεηξηψλ

Αιηεπηηθνχ

θαηαθπγίνπ

628.448,99

38

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε
Αλζεδψλνο

Αιηεπηηθνχ

θαηαθπγίνπ

157.465,54

39

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Ζιίσλ

1.900.000,00

40

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αληηθαηάζηαζε- επηζθεπή αξδεπηηθνχ
αχιαθα
Θαιαπνδίνπ
θαη
βειηίσζε
πθηζηακέλνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ

3.550.383,71

41

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε αξδεπηηθνχ
Θνηλφηεηα Θαθεξέσο

ζηε

178.507,32

42

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε
θιεηζηνχ
θπθιψκαηνο
άξδεπζεο ζην Γήκν Θαξχζηνπ

157.531,49

43

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Θαιιηέξγεηα πεγήο ζην Γήκν Καξκαξίνπ

340.497,10

44

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αληηπιεκκπξηθά
Ρακπλαίσλ

421.688,86

45

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Δθζπγρξνληζκφο
θαη
βειηίσζε
ππαξρφλησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη
εκπινπηηζκφο
ππφγεηνπ
πδξνθνξέα
πεξηνρήο Καληνπδίνπ

2.076.020,14

46

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Έξγα εγγείσλ βειηηψζεσλ ζηα φξηα ηνπ
νηθηζκνχ Θαιηθξί

240.440,80

47

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε Αγξνηηθνχ
Κεζζαπίσλ

414.647,24

48

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθή
νδνπντα
λνηίσλ
Γηακεξηζκάησλ η. Γήκνπ Θχκεο

49

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΒΝΗΑΠ

Αζθαιηνζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ Γ.Γ.
Βαζηιηθψλ Αγξηνβφηαλνπ Γνπβψλ Γ.
Αξηεκεζίνπ

750.000,00

50

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΒΝΗΑΠ

Θαηαζθεπή αγξνηηθψλ
νδψλ
ζηελ
πεξηνρή Γ.Γ. Καληνπδίνπ η. Γήκνπ
Θεξέσο

528.282,48

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο η. Γήκνπ
Διπκλίσλ

241.234,45

52

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΒΝΗΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γεκνηηθψλ
Γηακεξηζκάησλ η. Γήκνπ Θχκεο

465.843,86

53

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο Λ.Δπβνίαο ζε
πεξηνρέο ΝΞΑΑΣ Λ. Δπβνίαο.

876,22

51
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έξγα

δηθηχνπ

ζην

Γηθηχνπ

Γήκν

η.

Γ.
Ρνπ.

1.143.848,22

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

54

ΠΑΛΑ/3

ΔΒΝΗΑΠ

Αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο Λ.Δπβνίαο ζε
πεξηνρέο εθηφο ΝΞΑΑΣ Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο.

5.506,97

ΔΟΡΑΛΗΑΠ

Γηάλνημε αγξνηηθήο νδνχ Σειηδψλα Ακπέιηα Αγίαο Βιαρέξλαο

265.564,32

55

ΠΑΛΑ

/3

56

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΟΡΑΛΗΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ Βαξβαξηάδα
- Πηχινο

595.000,00

57

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΔΟΡΑΛΗΑΠ

Αγξνηηθή νδνπντα δήκνπ Αγξάθσλ

595.000,00

58

ΠΑΔΞ 766

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή
θξάγκαηνο
ζηνλ
Αγ.
Σαξάιακπν Κψινπ – Λ.Α. Φζηψηηδαο

4.300.000,00

59

ΠΑΔΞ 766

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελήο ζην ΡΓ
Ξαιηνθεξαζηάο
Γήκνπ
Δρηλαίσλ
–
Λ.Α.Φζηψηηδαο

2.000.000,00

60

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθή
ζπλζεθψλ
Μπληάδαο

61

Ξ ΓΔ
(Αλαζπγθξ.
παίζξνπ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βαζηθέο Ηζνπεδψζεηο Βίζηξηδαο

62

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξαξάιιεια
Ακθίθιεηαο

63

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αξδεπηηθφ δίθηπν Γ.Γ. Γξακκέλεο

64

ΘΑΞ

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθφο Δμειεθηξηζκφο

610.000,00

65

Θ.Α.Ξ./05

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή
αληιηνζηαζίνπ
θαη
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηνλ ΡΝΔΒ Αλζήιεο

220.000,00

66

ΠΑΚΞ/066

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξαξάιιεια έξγα Γήκνπ Ιηαλνθιαδίνπ ,
Γ.Γ. Ιπγαξηάο ηνπ Γήκνπ Ιακηέσλ
(κειέηε)

400.000,00

67

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξξνζηαζία ησλ παξάιησλ ππφγεησλ
πδξνθνξέσλ απφ ηελ πθαικχξσζε ζηελ
πεξηνρή Ιηβαλαηψλ - Θενιφγνπ

907.400,00

68

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ
θηεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καιεζίλαο

150.000,00

69

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ
θηεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αηαιάληεο

150.000,00

70

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ
θηεκαηηθή
πεξηνρή
ηνπ
Γήκνπ
Γνξγνπνηάκνπ

150.000,00

100

νδνπνΦα
θαη
βειηίσζε
ζηξάγγηζεο ηέσο Ιίκλεο

έξγα

αλαδαζκνχ

470.000,00

1.175.000,00

Γήκνπ

530.000,00
1.320.000,00

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

71

Θ.Α.Ξ./06

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγσγφο κεηαθνξάο λεξνχ άξδεπζεο ζην
Γ.Γ. Πνθηάδαο

220.000,00

72

ΠΑΚ/540

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Κειέηε θαηαζθεπήο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ
ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Ζξάθιεηαο
(ΚΔΙΔΡΖ)

161.531,96

73

ΠΑΚ/540

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Κειέηε
θαηαζθεπήο
ππφγεηνπ
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ θηεκαηηθή
πεξηθέξεηα Ιηαλνθιαδίνπ (ΚΔΙΔΡΖ)

372.385,52

74

Ξ. ΓΔ/06

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ρερληθφ
δηάβαζεο
γξακκψλ
ΝΠΔΓηαπιάηπλζε πθηζηάκελεο ηάθξνπ Ρ3
θαη αλχςσζε παξάιιειεο αγξνηηθήο
νδνχ

332.000,00

75

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξηληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο ζην Γ.Γ. Αγ. Πηεθάλνπ Γήκνπ
Μπληάδαο Λ. Φζηψηηδαο (ΘΥΓ. ΝΞΠ
106599)

268.000,00

76

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξηληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο ζην Γ.Γ. Νκβξηαθήο Γήκνπ
Μπληάδαο Λ. Φζηψηηδαο(ΘΥΓ. ΝΞΠ
106597)

300.000,00

77

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξηληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.
Ιάξπκλαο
Γήκνπ
Νπνπληίσλ
Λ.
Φζηψηηδαο(ΘΥΓ. ΝΞΠ 106600)

630.000,00

78

Θ.Α.Ξ./06

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αλακφξθσζε - επηθαηξνπνίεζε κειέηεο
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Αλαηνιηθήο Βίζηξηδαο
(κειέηε)

150.000,00

79

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξαξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ ζην Γ.Γ.
Φηιηαδψλαο (αγξνηηθή νδνπνηία) Γήκνπ
Γνκνθνχ
Λ. Φζηψηηδαο (ΘΥΓ. ΝΞΠ
109910)

200.000,00

80

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθή νδνπνηία ζε Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ
Καιεζίλαο Λ. Φζηψηηδαο
(ΘΥΓ. ΝΞΠ
109915)

200.000,00

81

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθή νδνπνηία ζε Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ
Αηαιάληεο Λ. Φζηψηηδαο (ΘΥΓ. ΝΞΠ
109914)

200.000,00

82

Θ.Α.Ξ./08

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αληηθαηάζηαζε
Βίζηξηδαο

έξγνπ

150.000,00

83

Θ.Α.Ξ./08

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ππκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο
ζην
αξδεπηηθφ Γ.Γ.Πηαπξνχ Γήκνπ Ιακηέσλ

150.000,00

84

Ξ.Γ.Δ. ΠΑΔ
081/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

"Θαηαζθεπή
ιηκλνδεμακελήο
Κνλαζηεξίνπ Λ. Φζηψηηδαο"

101

αληιηνζηαζίσλ

Λ.

3.600.000,00

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

85

ΗΓΗΑ ΔΠΝΓΑ

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Κειέηε
πξνζσξηλήο
πδξνδφηεζεο
αξδεπηηθψλ
δηθηχσλ
απφ
θξάγκα
Πκνθφβνπ/Νξηζηηθή
κειέηε
έξγσλ
κεηαθνξάο λεξνχ θαη δηθηχσλ άξδεπζεο
( Αλαηνιηθφ ηκήκα)

230.000,00

86

ΗΓΗΑ ΔΠΝΓΑ

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αληηθαηάζηαζε
αληιεηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ ζηνλ ΡΝΔΒ Βίζηξηδαο

200.000,00

87

Ξ.Γ.Δ. ΠΑΔ
081/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξνηνηηθφο
έιεγρνο
θαη
ππεξεζίεο
γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ ζηε δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: " Ιηκλνδεμακελή
Λένπ Κνλαζηεξίνπ Λ. Φζηψηηδαο"

388.934,36

88

ΠΑΔ081/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Βίζηξηδαο
Λ.Φζηψηηδαο (β΄Φάζε)

11.914.893,62

89

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Δπέθηαζε
Αιηεπηηθνχ
θαηαθπγίνπ
Αγ.Ησάλλε Θενιφγνπ Καιεζίλαο

1.200.000,00

90

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Δπέθηαζε
Ξειαζγίαο

91

ΘΑΞ

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Απνπεξάησζε
Βίζηξηδαο

92

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή
αξδεπηηθνχ
Γξακκέλεο Λ.Φζηψηηδαο

δηθηχνπ

1.643.000,00

93

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Νινθιήξσζε
Πηαπξνχ

δηθηχνπ

540.000,00

94

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εμπγρξνληζκφο άξδεπζεο
πεξηνρήο Λ.Κάθξπζεο Γήκνπ Γνκνθνχ

485.000,00

95

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε ζπλζεθψλ άξδεπζεο 6εο δψλεο
Θεζζαιηψηηδαο

410.858,40

96

ΠΑΛΑ/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γ.Γ.Εειίνπ
Διάηεηαο

200.000,00

97

ΠΑΔ 081/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αλαθαηαζθεπή δεμακελήο ζην αξδεπηηθφ
έξγν Ιάξπκλαο Γήκνπ Νπνπληίσλ

200.000,00

98

ΠΑΔ 086/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζην
Κψιν Λ.Φζηψηηδαο

2.000.000,00

99

ΔΓΔ
Ν.Π..Δ./3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή
Πκνθφβνπ

10.000.000,00

100

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ απφ Γ.Γ.
Βαξδαιή
έσο
Δ.Γ.Π.
Γήκνπ
Θεζζαιηψηηδαο

500.000,00

101

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ ζην Γ.Γ.
Θνξνκειηάο

94.184,60

102

Αιηεπηηθνχ

θαηαθπγίνπ

770.000,00

βαζηθψλ

ηζνπεδψζεσλ

150.000,00

αξδεπηηθνχ

αλαηνιηθνχ

αγσγνχ

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

102

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ ζην Γ.Γ.
Καθξπξξάρεο

345.000,00

103

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ ζην Γ.Γ.
Μπληάδαο

153.000,00

104

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ ζην Γ.Γ.
Ξαλαγηάο

230.000,00

105

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο αξδεπηηθνχ έξγνπ ζην Γ.Γ.
Ξεξηβνιίνπ

277.000,00

106

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Νινθιήξσζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Γ.Γ.
Κάθξεο Γήκνπ Καθξαθψκεο

245.500,00

107

Y.A.A&T
(ΝΞΑΑΣ)

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Βειηίσζε αγξνηηθνχ δξφκνπ απφ Γ.Γ.
Θαπκαθνχ έσο Γ.Γ. Πνθηάδαο η. Γήκνπ
Θεζζαιηψηηδαο

249.868,71

108

ΠΑΛΑ /3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αλαδαζκφο Γ.Γ. Πθάθαο Γήκνπ Διάηεηαο

161.355,91

109

ΠΑΛΑ /3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθφο Δμειεθηξηζκφο Λ.Φζηψηηδαο ζε
Ξεξηνρέο εθηφο ΝΞΑΑΣ Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο

68.462,25

110

ΠΑΛΑ /3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθφο δξφκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ξαιαηνρσξίνπ

600.000,00

111

ΠΑΛΑ /3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξαξάιιεια έξγα
Φηεξεο Λ. Φζηψηηδαο

Γ.Γ.

100.000,00

112

ΠΑΛΑ /3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αγξνηηθή νδνπνηΐα ζε Γ.Γ.
Γνξγνπνηάκνπ Λ. Φζηψηηδαο

Γήκνπ

100.000,00

113

ΠΑΛΑ /3

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Ξαξάιιεια έξγα
αλαδαζκνχ
Δθθαξαο Λ. Φζηψηηδαο

Γ.Γ.

100.000,00

114

ΠΑΔΞ066

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αληηπιεκκπξηθέο
παξεκβάζεηο
ρεηκάξνπο ηνπ Λ. Φζηψηηδαο

115

ΠΑΔΞ066

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

Αληηπιεκκπξηθά έξγα Γπηηθήο Φζηψηηδαο

982.925,23

116

ΠΑΛΑ

ΦΥΘΗΓΑΠ

Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην κψιν Σαλίσλ
- Ρξηδνλίσλ

590.000,00
250.000,00

/3

αλαδαζκνχ

θαηαθπγίνπ

1.409.008,49

117

ΘΑΞ

ΦΥΘΗΓΑΠ

Νινθιήξσζε
Ξαλφξκνπ

118

ΠΑΛΑ /3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Ξαξάιιεια έξγα ΡΝΔΒ Γξαβηάο

179.553,01

119

ΠΑΔ 009

ΦΥΘΗΓΑΠ

Νινθιήξσζε αιηεπηηθνχ
Αγίνπ Πππξίδσλα

381.511,00

120

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Άξδεπζε
πεξηνρήο
Καξαζηά
ρείκκαξν "Θαξνπηηαλφξεκα"

103

αιηεπηηθνχ

ζε

θαηαθπγίνπ
απφ

586.940,57

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

A/A

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

121

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Ξξνζαγσγφο πεγήο ζέξκνπ

214.200,00

122

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Γίθηπν Γησξχγσλ ΡΝΔΒ Σξηζνχ

573.464,00

123

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Δθζπγρξνληζκφο
ΡΝΔΒ Γξαβηάο

δηθηχνπ

313.843,00

124

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Θαηαζθεπή θαη βειηίσζε αγξνηηθήο
νδνπνηΐαο ζην Γήκν Ξαξλαζζνχ

90.000,00

125

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Αγξνηηθφο Δμειεθηξηζκφο Λ.Φσθίδαο ζε
πεξηνρέο
ΝΞΑΑΣ
Ξαξαπαξλάζζησλ
δήκσλ Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο

7.672,96

126

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Αγξνηηθφο Δμειεθηξηζκφο Λ.Φσθίδαο ζε
πεξηνρέο εθηφο ΝΞΑΑΣ
Ξεξηθέξεηαο
Πηεξεάο Διιάδαο

5.121,41

127

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Γίθηπα Ιηιαίαο Λ.Φσθίδαο

70.000,00

128

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Απαιινηξηψζεηο
Φσθίδαο

129

ΠΑΛΑ/3

ΦΥΘΗΓΑΠ

Γίθηπν δησξχγσλ
Σξηζζνχ

αξδεπηηθνχ

δίθηπα

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

Ιηιαίαο

ΡΝΔΒ

Λ.

100.400,00

Άκθηζζαο-

70.000,00

Β. ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΟΥΡΝΓΔΛΖ ΡΝΚΔΑ ΠΔ ΔΜΔΙΗΜΖ

Α/Α

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

1

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΒΝΗΥΡΗΑ

Κειέηε
ζπκπιεξσκαηηθψλ
έξγσλ
πδξνδφηεζεο Θσπατδηθνχ Ρνπίνπ

1.200.000,00

2

ΠΑΔΞ 766

ΒΝΗΥΡΗΑ

Γηεπζέηεζε
Θεθηζζνχ

Βνησηηθνχ

2.000.000,00

3

ΠΑΔ 056/3

ΒΝΗΥΡΗΑ

Βειηίσζε
Νξρνκελνχ

ζπζηήκαηνο

3.562.000,00

4

ΠΑΚ 056

ΔΒΝΗΑ

Κηθξά ιηκεληθά έξγα (Αι. Θαηαθ.) ζε
Θνηζηθηά, Αγ. Άλλα Κειέηε)

5

ΠΑΔΞ 766

ΔΒΝΗΑ

Αιηεπηηθφ
Ιηράδαο

6

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΔΒΝΗΑ

Φξάγκα Ταρλψλ

28.215.000,00

7

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΔΒΝΗΑ

Θαηαζθεπή θξάγκαηνο θαη αγσγνχ
κεηεθνξάο Φεξέθακπνπ Λ. Πθχξνπ

6.151.512,08

8

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε
επέθηαζεο
αιηεπηηθνχ
θαηαθπγίνπ ζηνλ Θαξαβφκπιν

105.000,00

104

Άλσ

Ονχ

αξδεπηηθνχ

θαηαθχγην

Αγ.

Γεσξγίνπ

616.287,00
2.000.000,00
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Α/Α

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

9

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε
επέθηαζεο
θαηαθπγίνπ ζηε Γιχθα

αιηεπηηθνχ

70.000,00

10

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε θαηαζθεπήο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ
ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Ξεξηβνιίνπ
Μπληάδαο

144.977,15

11

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε θαηαζθεπήο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ
ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Ζξάθιεηαο

160.531,96

12

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε
θαηαζθεπήο
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ
πεξηθέξεηα Ιηαλνθιαδίνπ

ππφγεηνπ
θηεκαηηθή

372.385,52

13

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε θαηαζθεπήο ιηκλνδεμακελψλ
Αλζήιεο θαη Ονδίηζαο Γήκνπ Ιακηέσλ

700.000,00

14

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Δπηθαηξνπνίεζε - ζπκπιήξσζε κειέηεο
θαηαζθεπήο Φξάγκαηνο ζηνλ Άγην
Σαξάιακπν Κψινπ

252.000,00

15

ΠΑΚ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Κειέηε θαηαζθεπήο ιηκλνδεμακελήο ζην
Ρ.Γ Ξαιαηνθεξαζηάο Γήκνπ Δρηλαίσλ

250.000,00

16

ΠΑΚΞ 066

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Ξαξάιιεια έξγα Αλαδαζκνχ
Ιηαλνθιαδίνπ, Γ.Γ. Ιπγαξηάο
Ιακηέσλ (Κειέηε)

Γήκνπ
Γήκνπ

200.000,00

17

ΘΑΞ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Νινθιήξσζε κειεηψλ ππνρξεσηηθψλ
αλαδαζκψλ Ιηαλνθιαδίνπ & Ιπγαξηάο

330.000,00

18

ΘΑΞ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Γεσηερληθή κειέηε επέθηαζεο αιηεπηηθνχ
θαηαθπγίνπ Θαξαβφκπινπ-Γιχθαο &
Θακέλσλ Βνχξισλ

184.642,54

19

ΘΑΞ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπλζεθψλ
άξδεπζεο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο
Κνζρνρσξίνπ (Κειέηε)

250.000,00

20

ΠΑΚΞ 066

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή ηακηεπηήξσλ ζηα Γ.Γ.
Κεγαπιαηάλνπ θαη Κχισλ (Κειέηε)

200.000,00

21

ΠΑΚ056

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Αλαδαζκφο Γήκνπ Ακθίθιεηαο

190.000,00

22

ΠΑΛΑ045/3

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Αλαδαζκφο Γ.Γ. Πθάθαο Γήκνπ Διάηεηαο

161.355,91

23

ΠΑΛΑ045/4

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Ξαξάιιεια έξγα Αλαδαζκνχ Αγξνηηθή
νδνπνηία Γ.Γ.Φηέξεο Λ.Φζηψηηδαο

100.000,00

24

ΠΑΛΑ045/5

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Ξαξάιιεια έξγα Αλαδαζκνχ Αγξνηηθή
νδνπνηία Γ.Γ.Δθθάξαο Λ.Φζηψηηδαο

100.000,00

25

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηα
Θακκέλα Βνχξια

1.000.000,00

26

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηνλ
Θαξαβφκπιν

1.500.000,00

27

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηε
Γιχθα

500.000,00

28

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή Ρακηεπηήξα ζην ρείκαξξν

2.000.000,00
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Α/Α

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Ξ.Δ.

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ

ΞΟΝΞ/ΚΝΠ

''Ξνηακηά'' Κεγαπιαηάλνπ
29

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή Ρακηεπηήξα ζηελ Αλαηνιηθή
Φζηψηηδα (Κχινη)

2.000.000,00

30

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ
θηεκαηηθή πεξηθέξεηα
Ξεξηβνιίνπ
Μπληάδαο

500.000,00

31

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ
θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Ζξάθιεηαο

500.000,00

32

ΠΑΔ 540

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Ίδξπζε & ιεηηνπξγία Θέληξνπ
Ξξνψζεζεο Ρνπηθψλ Ξξνίφλησλ

300.000,00

33

ΠΑΔΞ 766

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηνλ Άγην
Σαξάιακπν

4.300.000,00

34

ΠΑΔΞ 766

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελήο ζην Ρ.Γ.
Ξαιηνθεξαζηάο Γήκνπ Πηπιίδαο

2.000.000,00

35

ΠΑΔΞ 766

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Ρακηεπηήξαο χδξεπζεο ζηε ζέζε Καχξε
Γ.Γ. Λενρσξίνπ

9.000.000,00

36

ΠΑΔΞ 766

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή Ρακηεπηήξα λεξνχ θαη
ππφγεηνπ Αξδεπηηθνχ Γηθηχνπ Γήκνπ
Νπνπληίσλ

1.000.000,00

37

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Φξάγκα Ξνιιαπιψλ Πθνπψλ ζην
ρείκαξξν Κπνπγαδίνπ Ρ.Γ. Ξεξηβνιίνπ

3.053.516,37

38

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελήο Λένπ
Κνλαζηεξίνπ

3.600.000,00

39

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Αξδεπηηθφ δίθηπν Αλαηνιηθήο Βίζηξηδαο

27.000.000,00

40

ΘΑΞ

ΦΘΗΥΡΗΓΑ

Αλαθαηαζθεπή παιαηάο πξνβιήηαο
αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γ.Γ.Κψινπ

204.822,92

41

ΠΑΔ 409

ΦΥΘΗΓΑ

Κειέηε θαηαζθεπήο αιηεπηηθψλ
θαηαθπγίσλ Ξαξαιίαο Πεξγνχιαο θαη
Κνλαζηεξαθίνπ Γήκνπ Δππαιίνπ

240.000,00

42

ΠΑΚ 009

ΦΥΘΗΓΑ

Αιηεπηηθφ Θαηαθχγην Αγίσλ Ξάλησλ

90.763,00

43

ΘΑΞ

ΦΥΘΗΓΑ

Δθνχζηνο Αλαδαζκφο Καξηνιάηαο

226.000,00

44

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΦΥΘΗΓΑ

Ρακηεπηήξαο & αξδεπηηθφ Γίθηπν
Ρνινθψλνο

3.600.000,00

45

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΦΥΘΗΓΑ

Αξδεπηηθφ έξγν Διαηψλα Άκθηζζαο

37.000.000,00

46

Ξ Α.Α. &
ΡΟΝΦ

ΦΥΘΗΓΑ

Γίθηπν Αλνηθηψλ Γησξχγσλ Ξεδηάδαο
Κφξλνπ

4.570.940,66

47

ΠΑΔΞ 066

ΦΥΘΗΓΑ

Ζιεθηξνδφηεζε νξνπεδίνπ Ιηαλνθιαδίνπ
Γ.Γ.Ξξνζειηνπ Γήκνπ Άκθηζζαο

250.000,00
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Ξαξάξηεκα 2. πόδεηγκα Θαηαζηαηηθνύ Αζηηθήο κε
Δηαηξείαο γηα ηε ζύζηαζε « Αγξνδηαηξνθηθήο Πύκπξαμεο»

θεξδνζθνπηθήο

Πη .............. ζήκεξα ................ζπλήιζαλ νη θάησζη ππνγξάθνληεο:
1.....
2.....
3....
.....
ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ακνηβαίσο ηελ ίδξπζε αζηηθήο, κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, θαηά ηα
άξζξα 741-784 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί λνκίκσο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
784 Αζηηθνχ Θψδηθα θαη ππφ ηνπο θάησζη φξνπο θαη ζπκθσλίεο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'
΄Αξζξν 1
Δπσλπκία
Ηδξχεηαη Αζηηθή Δηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ εηαηξηθή
«ΑΓΟΝΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ...».

επσλπκία

΄Αξζξν 2
Έδξα
Έδξα ηεο ζπληζηψκελεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο νξίδεηαη....
΄Αξζξν 3
Γηάξθεηα
Ζ εηαηξεία έρεη δηάξθεηα είθνζη (20) εηψλ απφ ηελ εκέξα θαηαρσξίζεσο ηνπ παξφληνο ζηα βηβιία
εηαηξεηψλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Ξξσηνδηθείνπ ....................................................... , κπνξεί φκσο
λα παξαηαζεί πξηλ απφ ηελ ιχζε ηεο κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία θαη απαξηία ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 9.
΄Αξζξν 4
Πθνπόο
Νη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο είλαη:
Α) Ζ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ πξνο ην ηελ Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ... αλαθνξηθά κε ηελ πξνζζήθε
ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πςειήο εκπνξηθήο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο ζην αληίζηνηρν «Θαιάζη
ηεο Ξεξηθέξεηαο ...», ην νπνίν ζπληζηά γεληθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο,
ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο, δηάδνζεο θαη ελ γέλεη εκπνξίαο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή θαη
πεξηθεξεηαθή αγνξά, ηελ εζληθή θαη ηε δηεζλή. Γηα ην ζθνπφ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο
ηνπηθέο αγνξέο (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο, ιατθέο θαη δεκνηηθέο αγνξέο,
δεκνπξαηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ θιπ) ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπιινγηθνχο
θνξείο ή ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε θάζε
δξαζηεξηφηεηα ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ.
Δπίζεο νξγαλψλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θάζε παξαγφκελνπ είδνπο
δηαηξνθήο, ζπκκεηέρεη ζε εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο θαη πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ
εζληθήο ή θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. Ξξνρσξά ζε δηκεξείο επαθέο ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν κε
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αληίζηνηρνπο θνξείο, επηρεηξήζεηο, πεξηθέξεηεο ή άιιεο εζληθέο ή ππεξεζληθέο νληφηεηεο γηα ησλ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο.
Β) Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο θάζε αξκφδην θαη ελδηαθεξφκελν απνδέθηε
αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα ππνζηήξημεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ κε ζθνπφ
ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην «Θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο» πνιηηηθψλ.
΄Αξζξν 5
Κέζα
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ε εηαηξεία πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:
Α) Ρε ζπλερή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε θάζε αξκφδηνπ θαη ελδηαθεξφκελνπ απνδέθηε, κε ζπλέδξηα,
ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη ζπλαληήζεηο
Β) Ρε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ειιεληθά θαη μέλα ηδξχκαηα κε ζπλαθέο αληηθείκελν,
θαζψο θαη κε θξαηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Γ) Ρελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηε δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, ηελ
έθδνζε πάζεο θχζεσο εληχπσλ θαη δηαδηθηπαθψλ αλαξηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη δηάδνζε
ησλ ζρεηηθψλ κε ην «Θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο» πνιηηηθψλ.
Γ) Ρελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε θαη δηάδνζε ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην «Θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο».
΄Αξζξν 6
Κέιε
Κέιε ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα είλαη πα αλσηέξσ ζπκβαιιφκελα ηδξπηηθά κέιε ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία
εθπξνζσπνχληαη λφκηκα.
Γηα ηελ εγγξαθή λένπ κέινπο απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξνκέλνπ ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ηελ απνδέρεηαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληξέρνπλ
νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη ηδίσο ε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ «Θαιαζηνχ ηεο
Ξεξηθέξεηαο».
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'
΄Αξζξν 7
Θεθάιαην
Ζ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ πνπ αλέξρνληαη ζην βαζηθφ
θεθάιαην ησλ .................................................. ( ..... ) επξψ. Γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ αλσηέξσ
θεθαιαίνπ θαηέβαιαλ ζήκεξα φινη νη ζπκβαιιφκελνη εηαίξνη ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο ην πνζφ ησλ
....(...) επξψ έθαζηνο.
΄Άξζξν 8
Ξόξνη ηεο εηαηξείαο
Δθηφο απφ ηελ εηζθνξά ησλ εηαίξσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, πφξνη ηεο εηαηξείαο
κπνξεί λα είλαη θαη: α. Ζ εηζθνξά εγγξαθήο λέσλ κειψλ, β. Ζ εηήζηα εηζθνξά ησλ κειψλ.
γ. Έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ην Γ.Π. δ. Ππλδξνκέο ησλ κειψλ ηεο
εηαηξείαο, σο θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο. ε. Θάζε πξφζνδνο απφ ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο, σο απφ
δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα, ηα νπνία ζα δηνξγαλψλεη ε εηαηξεία κφλε είηε ζπκπξάηηνληεο κε ηξίηα θπζηθά
ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ έρνπλ ίδην ή παξεκθεξή κε ηελ εηαηξεία ζθνπφ.
ζη. Θάζε θχζεσο επηρνξεγήζεηο εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ ή Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ηδησηηθνχ θαη
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ( Βηνκεραληψλ, Ηλζηηηνχησλ, θαη Δκπνξηθψλ Νξγαληζκψλ) σο θαη ηνπ Διιεληθνχ
Θξάηνπο θαη ηεο ΔΝΘ. δ. Ρπρφλ ρνξεγίεο πξνο ηελ εηαηξεία απφ ηδηψηεο, ε. Θάζε δσξεά, θιεξνλνκηά ε
θιεξνδνζία ππέξ ηεο εηαηξείαο. Ξάλησο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο απφ θάζε πεγή ζα
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δηαηίζεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο θαη δελ ζα δηαλέκεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζηνπο
εηαίξνπο σο θέξδνο, γηαηί είλαη κε θεξδνζθνπηθή.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
΄Αξζξν 9
Γεληθή Ππλέιεπζε
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο θαη δηθαηνχηαη λα
απνθαζίζεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο
απφληεο ή δηαθσλνχληεο εηαίξνπο.
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα: α) θάζε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ β) παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο γ) εθινγή
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δ) εθινγή ειεγθηψλ
ε) έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαινχκελε πάληνηε
απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, κηα θνξά ην ρξφλν θαη
κάιηζηα κέζα ζηελ πξψηε εμακελία απφ ηε ιήμε ηεο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο.
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ
ηεο εηαηξείαο, φηαλ θξίλεη ζθφπηκν.
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε νξηζζείζα γηα ηε
ζπλεδξίαζε κε πξνζθιήζεηο πνπ απνζηέιινληαη πξνο ηα κέιε ηεο, ππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ
εκεξψλ. Πε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ή εμνκνηνχκελεο πξνο απηήλ, ε πην πάλσ
πξνζεζκία ζπληέκλεηαη ζην κηζφ.
Ζ πξφθιεζε ησλ κειψλ ζε γεληθή ζπλέιεπζε αλαθέξεη ηε ρξνλνινγία, ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ην
νίθεκα φπνπ ζα ζπλέιζεη ε ζπλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα.
Γηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηαθηηθή ή έθηαηε έρεη θάζε κέινο πνπ έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ηακεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο.
Αλ δελ ππάξμεη απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζεο ζπλεδξίαζεο, πξνζθαινχκελε πξηλ απφ δέθα
(10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ε νπνία είλαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηά ηεο αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ.
Δμαηξεηηθά πξνθεηκέλνπ πεξί απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ: α) παξάηαζε ηεο
δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θαη
β) ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ε γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη
παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά κέιε ηεο εηαηξείαο, νη δε απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ .
ησλ παξφλησλ κειψλ απηήο.
΄Αξζξν 10
Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην
Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ επηά κέιε: Ρνλ Ξξφεδξν, ηνλ
Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ Ρακία θαη ηξεηο Ππκβνχινπο.
Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιην εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε γηα δηεηή ζεηεία. Απηνί είλαη
ηαθηηθά κέιε θαη επαλεθιέγνληαη απεξηφξηζηα.
Θαη'εμαίξεζε ην πξψην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζα δηνηθήζεη ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ ζα ζπλέιζεη ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2011 νξίδεηαη κε ην παξφλ θαη απαξηίδεηαη
απφ ηα θάησζη κέιε:
1
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κφιηο εθιεγεί ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη Ξξφεδξν,
Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, Ρακεία, θαη ηξεηο Ππκβνχινπο.
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Ρν Γ.Π. κπνξεί κε απφθαζή ηνπ ε νπνία ιακβάλεηαη νκφθσλα απφ φια ηα κέιε ηνπ λα αλαζέηεη
αξκνδηφηεηεο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο.
Ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ:
α) Ξξνΐζηαηαη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ, εθδίδεη θαη επηθπξψλεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίγξαθα θαη
απνζπάζκαηα απφ ηα εηο ρείξαο ηεο εηαηξείαο πξσηφηππα, θάζε θχζεο έγγξαθα θαη αληίγξαθα θαη
απνζπάζκαηα απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο, βηβιία πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη
ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, έρεη δε θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ απνλέκεηαη ζε απηφλ κε δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή θαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
β) Δθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ελψπηνλ νηνπδήπνηε ηξίηνπ, ήηνη ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ, Γεκφζησλ Ρακείσλ
θαη Θξαηηθψλ Νξγαληζκψλ, Ρξαπεδψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
Ν αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ,
ηνλ δε αληηπξφεδξν, ν νξηδφκελνο θάζε θνξά απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκβνπινο.
Ν γξακκαηέαο ηεξεί ηα βηβιία πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ
ηεο εηαηξείαο, δηαηεξεί ην αξρείν θαη δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο εηαηξείαο.
Ν ηακίαο ελεξγεί ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. Δηζεγείηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
απνινγηζκφ θάζε ρξήζεσο. Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή θαη λφκηκε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο θαη
γεληθά δηεθπεξαηψλεη θάζε πξφβιεκα νηθνλνκηθήο θχζεο. πνγξάθεη ηηο πάζεο θχζεσο ζπκβάζεηο ηεο
εηαηξείαο κε νπνηνλδήπνηε ηξίην, δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θάησζη ηεο
εηαηξηθήο επσλπκίαο, εθδίδεη, απνδέρεηαη, νπηζζνγξαθεί ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηο δηαηαγήλ
θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο, πάληνηε θάησζη ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο, ηεο εηαηξείαο δεζκεπνκέλεο δηα ηεο
ππνγξαθήο νηνπδήπνηε άιινπ. Ρνλ ηακία απνπζηάδνληα ή θσιπφκελν αλαπιεξνί ν νξηδφκελνο
εθάζηνηε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο αλαπιεξσηήο απηνχ.
Νη ζχκβνπινη δηεμάγνπλ ηελ επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο κε θάζε είδνπο θνξείο (Βηνκεραλία,
Ξαλεπηζηήκηα, Δ.Δ.Θ.), επηθνπξνχλ ην γξακκαηέα ζηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηεο εηαηξείαο, είλαη
ππεχζπλνη ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ ή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα ζπζηήζεη ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηέσλ ζεκάησλ ηεο εηαηξείαο.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ, επηηξέπεηαη φπσο ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γ.Π. αλ
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε ηνπ γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. Ζ
εθινγή απηή, ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε. Νη πξάμεηο ηνπ
ζπκβνχινπ, πνπ εθιέρζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζεσξνχληαη έγθπξεο, έζησ θαη αλ ε εθινγή ηνπ δελ
εγθξηζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε.
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο φπνηε ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο
εηαηξείαο, ζπγθαινχκελν απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή κε αίηεζε δχν (2)
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνρξεσκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε λα
ζπγθαιέζεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε
νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
Απψλ ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχκβνπιν. Θάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα
εθπξνζσπεί κφλν έλαλ απφληα ζχκβνπιν.
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ.
Νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη
αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ.
Νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη κε πξαθηηθά, πνπ
γξάθνληαη ζην, γηα ην ζθνπφ απηφ, ηεξνχκελν βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνπο
ζπκβνχινπο πνπ παξαζηάζεθαλ απηνπξφζσπα θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
Δηαηξηθή ρξήζε - Ηηζνινγηζκόο - Κνξθή εηαηξείαο
΄Αξζξν 11
Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθακήλνπ δηαξθείαο αξρνκέλε ηελ πξψηε (1ε) Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγνπζα ηελ
ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, νπφηε θιείλνληαη θαη ηζνινγίδνληαη ηα βηβιία ηεο
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εηαηξείαο θαη θαηαξηίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο επφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο. Ν πξνυπνινγηζκφο θαη
ηζνινγηζκφο εγθξίλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο ζηελ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε θαηά ηε ζπλήζε
απαξηία θαη πιεηνςεθία.
΄Αξζξν 12
Κνξθή ηεο εηαηξείαο
Ζ εηαηξεία δελ είλαη θεξδνζθνπηθή θαη επνκέλσο θακία δηαλνκή θεξδψλ δελ γίλεηαη πξνο ηα κέιε ηεο
είηε θαηά ηε δηάξθεηα είηε κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. Ρα ηπρφλ, πέξαλ ηεο εηζθνξάο ησλ εηαίξσλ,
θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο γηα θαλέλαλ ιφγν δελ δηαηίζεληαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ αιιά ηνπνζεηνχληαη
γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη θαηά ηε ιχζε ηεο
εηαηξείαο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ'
Ιύζε θαη εθθαζάξηζε
΄Αξζξν 13
Ζ εηαηξεία ιχεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηάο ηεο ή εάλ επέιζεη αδπλακία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ
ζθνπνχ ηεο.
Ζ εηαηξεία επίζεο κπνξεί λα ιπζεί θαη πξν ηεο παξειεχζεσο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο θαηφπηλ
απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ
9 παξ. 9.
Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ, δηθαζηηθήο απαγνξεχζεσο, απνρσξήζεσο εηαίξνπ ή θαηαγγειίαο απφ εηαίξν, ε
εηαηξεία δελ ιχεηαη αιιά ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ.
Κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. Σξέε εθθαζαξηζηψλ ηεο εηαηξείαο εθηεινχλ ηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Νη
εθθαζαξηζηέο, αθνχ εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο επηκεινχληαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ ηπρφλ
απνκέλνληνο ππνινίπνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄
΄Αξζξν 14
Ρειηθή δηάηαμε
Θάζε ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741-784
Α.Θ.
Απηά ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδερζήθαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη ππέγξαςαλ ην ζπκθσλεηηθφ απηφ πνπ
απνηειεί θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ηδξπφκελεο κε ην παξφλ εηαηξείαο.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
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Ξαξάξηεκα 3. Γηάξζξσζε ησλ πεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ξεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη
Θηεληαηξηθήο
Γενική Γιεύθσνζη Περιθερειακής
Αγροηικής Οικονομίας και
Κηηνιαηρικής

Γιεύθσνζη
Αγροηικής
Οικονομίας
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Γιεύθσνζη
Κηηνιαηρικής

Γιέσθσνζη Αγροηικής
Οικονομίας &
Κηηνιαηρικής ΠΔ
Βοιφηίας

Γιέσθσνζη Αγροηικής
Οικονομίας &
Κηηνιαηρικής ΠΔ
Δσβοίας

Γιέσθσνζη Αγροηικής
Οικονομίας &
Κηηνιαηρικής ΠΔ
Δσρσηανίας

Γιέσθσνζη Αγροηικής
Οικονομίας &
Κηηνιαηρικής ΠΔ
Φθιώηιδας

Γιέσθσνζη Αγροηικής
Οικονομίας &
Κηηνιαηρικής ΠΔ
Φφκίδας

Σμήμα
Προγραμμαηιζμού

Σμήμα Τγείας ηφν
Εώφν

Σμήμα Ποιοηικού &
Φσηοϋγειονομικού
Δλέγτοσ

Σμήμα Ποιοηικού &
Φσηοϋγειονομικού
Δλέγτοσ

Σμήμα Ποιοηικού &
Φσηοϋγειονομικού
Δλέγτοσ

Σμήμα Ποιοηικού &
Φσηοϋγειονομικού
Δλέγτοσ

Σμήμα Ποιοηικού &
Φσηοϋγειονομικού
Δλέγτοσ

Σμήμα Φσηικής και
Εφικής
Παραγφγής

Σμήμα
Κηηνιαηρικής
Γημόζιας Τγείας

Σμήμα Φσηικής &
Εφικής
Παραγφγής

Σμήμα Φσηικής &
Εφικής
Παραγφγής

Σμήμα Φσηικής &
Εφικής
Παραγφγής

Σμήμα Φσηικής &
Εφικής
Παραγφγής

Σμήμα Φσηικής &
Εφικής
Παραγφγής

Σμήμα Αλιείας

Σμήμα
Κηηνιαηρικής
Ανηίληυης
Φαρμάκφν

Σμήμα
Κηηνιαηρικής

Σμήμα
Κηηνιαηρικής

Σμήμα
Κηηνιαηρικής

Σμήμα
Κηηνιαηρικής

Σμήμα
Κηηνιαηρικής

Σμήμα Αλιείας

Σμήμα Αλιείας

Σμήμα Αλιείας

Σμήμα Αλιείας

Σμήμα Αλιείας

Σμήμα
Σοπογραθίας,
Δποικιζμού και
Αναδαζμού

Σμήμα
Σοπογραθίας,
Δποικιζμού και
Αναδαζμού

Σμήμα
Σοπογραθίας,
Δποικιζμού και
Αναδαζμού

Σμήμα
Σοπογραθίας,
Δποικιζμού και
Αναδαζμού

Σμήμα
Σοπογραθίας,
Δποικιζμού και
Αναδαζμού

ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σμήμαηα και Γραθεία εκηός ηης έδρας ηων Περιθερειακών Δνοηήηων

ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Π.Δ. ΒΟΙΩΣΙΑ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Π.Δ. ΦΘΙΩΣΙΓΑ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Π.Δ. ΦΩΚΙΓΑ

ΣΜΖΜΑ
ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ
ΘΖΒΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΦΟΤΡΝΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΣΑΛΑΝΣΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΔΤΠΑΛΗΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΘΖΒΧΝ

ΣΜΖΜΑ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΟΜΟΚΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΔΤΠΑΛΗΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΗΣΗΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΟ
ΑΣΑΛΑΝΣΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΛΗΓΧΡΗΚΗΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΛΗΑΡΣΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΗΣΗΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΟ
ΣΤΛΗΓΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΓΡΑΒΗΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ

ΣΜΖΜΑ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΦΑΥΝΧΝ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΟ
ΓΟΜΟΚΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΜΦΗΑ

ΣΜΖΜΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΒΑΗΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΚΑΡΤΣΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ-ΣΗΘΟΡΔΑΔΛΑΣΔΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΛΗΓΧΡΗΚΗΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΘΖΒΧΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΚΑΡΤΣΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΜΧΛΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΓΡΑΒΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΛΗΜΝΖ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ ΠΔΡΥΔΗΑΓΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΑΛΗΑΡΣΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΣΤΛΗΓΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΡΑΦΔΗΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΘΔΑΛΗΧΣΗΓΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΥΔΗΑΓΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΜΧΛΟΤ

ΣΜΖΜΑΣΑ ή ΓΡΑΦΔΗΑ
ΥΧΡΗ ΣΔΛΔΥΧΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΜΔ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο
Πηακάηε Θαπειέξε
ςειάληε 1, 35100 – Ιακία
Ρει.: 2231351277, θαμ: 2231051964
Email: s.kapeleris@pste.gov.gr
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