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1.ΔΗΑΓΩΓΖ

ηελ Διιάδα ν αγξνηηθφο ηνκέαο απνηεινχζε θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο είλαη
ζεκαληηθφο γηα ηελ ρψξα καο απφ θνηλσληθννηθνλνκηθήο πιεπξάο αθνχ γηα πνιιά
ρξφληα απνηεινχζε θαη απνηειεί πεγή αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηθέξεηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη ζηελ ειιεληθή χπαηζξν, πνπ απνηειεί ην 85% ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο
ηεο Διιάδαο, ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απαζρνιείηαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζα επηρεηξεζεί ε δηεξεχλεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα.
Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν γεσξγηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδαο. ηελ ζπλέρεηα δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
αθνινπζνχληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο
(ΚΑΠ). Παξνπζηάδνληαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ θαη πψο επηδξνχλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ζηελ Διιάδα.
Καηφπηλ αλαιχνληαη νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζηελ Δ.Δ θαη ζηελ Διιάδα
θαη ηέινο έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ
ηνκέα ζηε Διιάδα φπσο είλαη ν αγξνηνπξηζκφο, ε βηνθαιιηέξγεηα, ε θαιιηέξγεηα
ηξνχθαο, αξφληαο, ηππνθανχο θαη βηνθαπζίκσλ.
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2.ΓΔΩΡΓΗΑ

2.1 ΟΡΗΜΟ

Γεωργία είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα
ηνπ εδάθνπο ηεο γεο, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, εκπεξηέρεη
θαη ηελ ζπιινγή αιιά θαη ηελ επεμεξγαζία (πξσηνγελή) ησλ πξντφλησλ απηψλ. Ζ
γεσξγία θαηαηάζζεηαη ζηελ ειαθξηά βηνκεραλία γηαηί ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ
παξάγνληαη απφ απηή είλαη πξντφληα άκεζεο ρξήζεο απφ ηνλ άλζξσπν. Παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ γεσξγία είλαη ην θιίκα θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Ζ γεσξγία
είλαη αληηθείκελν ησλ πεξηζζφηεξσλ θιάδσλ ηεο γεσπνλίαο, καδί κε ηε θηελνηξνθία
θαη ηελ αιηεία ( www.el.wikipedia.org).
Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαηαλαιψλνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, νηθφζηηα δψα,
άιια πξντφληα αιιά θαη γηα βηνθαχζηκα. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ γεσξγία
ρξνλνινγείηαη αξθεηέο ρηιηάδεο ρξφληα πίζσ θαη γηα ηε αλάπηπμή ηεο έπαημε
θαζνξηζηηθφ ξφιν ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε θνπιηνχξα ηνπ θάζε ιανχ αιιά θαη ε
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ γεσξγία έρεη ζαλ βάζε ηερληθέο επέθηαζεο θαη δηαρείξηζεο
εδαθψλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα νξηζκέλσλ θπηψλ. Γηα λα
επηηεπρζεί απηφ απαηηεί δηάθνξεο ελέξγεηεο φπσο ε ζπζηεκαηηθή άξδεπζε, ε ιίπαλζε,
θ.α. . Ο γεσξγφο κεηακνξθψλεη, αμηνπνηεί θαη νξγαλψλεη κηα πεξηνρή ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο παξαπάλσ ηερληθέο. Όιεο απηέο νη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο γίλνληαη κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ κεγηζηνπνίεζε
ηνπ θέξδνπο. ηηο κέξεο καο, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (πβξίδηα, δηδαληνθηφλα,
ιηπάζκαηα) έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά έηζη ψζηε λα αιιάμεη δξακαηηθά ε πνζφηεηα
ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ( www.el.wikipedia.org).
Βέβαηα, ην παξαπάλσ, φπσο φινη γλσξίδνπκε, νδήγεζε ζηελ επηβάξπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Ζ
γλψζε ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη νπζηαζηηθή γηα λα
θαζνξηζηεί ε κειινληηθή δηακφξθσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ (Makhzoumi θαη Pungetti
1999). Χζηφζν, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνβιέςνπκε ηηο αθξηβείο νηθνινγηθέο
ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. Αλάινγα απνηειέζκαηα είρακε θαη ζηνλ
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ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θξέαηνο έγηλε κε ηξφπνπο (π.ρ.
απμεηηθέο νξκφλεο) νη νπνίνη είραλ εκθαλή απνηειέζκαηα ζηνλ άλζξσπν.

2.2 Ζ ΓΔΩΡΓΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ
Σνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο, ζηελ πνξεία ηεο εθβηνκεράληζεο, ππήξμαλ ηεξάζηηεο
αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ζηελ Δπξψπε. Γεληθά, απηέο νη
αιιαγέο έγηλαλ κε ηελ πνξεία ηεο εθβηνκεράληζεο φπνπ ν πιεζπζκφο κεηαθηλήζεθε
ζηηο κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο θαη απνκαθξχλζεθε απφ ην ρψξν ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο
γεσξγίαο. Όκσο, είρακε θαη εθεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ κεηαβνιή ζηνλ γεσξγηθφ ρψξν
πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ζηελ παξαγσγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη ζηνλ
θνηλσληθφ ηνκέα. Απνηέιεζκα ήηαλ λα απμεζεί θαηαθφξπθα ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα θαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ε ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζην ζπλνιηθφ
πιεζπζκφ (Postan, 1996). Ζ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο νθείιεηαη νπζηαζηηθά
ζε αηηίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (αμηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ιηπάζκαηα, θάξκαθα
θηι).
Καλέλαο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξψπε δελ έρεη κεηαβιεζεί ηφζν φζν απηφο
ηεο γεσξγίαο. Σν 1960 ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 15,2 εθαηνκκχξηα απαζρνινχληαλ
ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ο αξηζκφο απηφο κέρξη ην 1981 κεηψζεθε ζε 12,2 εθαηνκκχξηα
θαη ην 1985 (ζηελ Δπξψπε ησλ 12 πιένλ) ζε 10 εθαηνκκχξηα (Rosener, 1999). Σν 1995,
αλ θαη ηα κέιε ηεο Δ.Δ είραλ γίλεη 15, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ήηαλ 9 εθαηνκκχξηα θαη
ηέινο ην 2007 ζηελ Δπξψπε (27 ρσξψλ) ππήξραλ 12 εθαηνκκχξηα αγξφηεο (Eurostat,
2008). Απηή ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ γεσξγία νθείιεηαη ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη νη παξαθάησ: ρακειφ γεσξγηθφ εηζφδεκα, πςειφ
θφζηνο εθθίλεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, κεηαλάζηεπζε θ.α..
ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1) παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ
εμέιημε ηεο γεσξγίαο ζηελ Δ. Δ.
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Πίλαθαο 1: Δμέιημε ηεο γεωξγίαο ζηελ Δ.Δ
Έηνο

Γεσξγηθφο

Γεσξγνί

Γεσξγνί

Γεσξγηθέο

πιεζπζκφο θάησ ησλ άλσ ησλ εθκ/ζεηο
35

55

πκκεηνρή

ζην

ΑΔΠ

1981

12 εθ.

12,5 %

44%

5,2 εθ.

6%

1985

10 εθ.

11%

47%

4,8 εθ.

4,8 %

1995

9 εθ.

10%

51%

4,9 εθ.

2,7 %

2007

12 εθ.

8%

46%

8,3 εθ.

1,6 %

Πεγή Eurostat, Farm structure in Europe
Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ γεσξγία αλ θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη απμεζεί ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Μφλν ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρνπκε αχμεζε εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ νξηζκέλσλ ρσξψ πνπ πξνζέζεζαλ έλα
αξθεηά ζεκαληηθφ αξηζκφ γεσξγψλ. Παξάιιεια βιέπνπκε φηη κεηψλεηαη ν αξηζκφο
λέσλ αγξνηψλ (<35) θαη απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ άλσ ησλ 55 εηψλ,
πνζνζηφ ην νπνίν κεηψλεηαη ην 2007 εμαηηίαο ηνπ παξαπάλσ ιφγνπ (έληαμε λέσλ ρσξψ
κε κηθξφηεξν πνζνζηφ) . Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρή ηεο
γεσξγία ζην ΑΔΠ απφ ην 6 % ην 1981 έπεζε ζην 1,6 % ην 2007.
Μεηά ηελ ηειεπηαία δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε γεσξγία ζηελ Δπξψπε
παξνπζηάδεη νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 2)
βιέπνπκε ηηο εθκεηαιιεχζεηο, ηνπο απαζρνινχκελνπο, ην κέζν φξν εθκεηάιιεπζεο
αιιά θαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηηο ειηθίεο ησλ αγξνηψλ.
Πίλαθαο 2 (εθκ/ζεηο, απαζρνινύκελνη., κ.κ.εθκ/ζεο, ει. θαηαλνκή)
ΥΧΡΑ

ΔΚ/ΔΗ

ΑΠΑΥΟΛΟΤ

ΑΠ.

ΑΠ.>

ΜΔΟ

ΜΔΝΟΗ

<35

55

ΜΔΓΔΘΟ
ΔΚΜ/Ζ(ΣΡ.)

Απζηξία

137.000

152.300

12%

25%

196

Βέιγην

49.500

68.700

7%

42%

279

Βνπιγαξία

534.600

624.000

9%

44%

243

Γαιιία

566.300

901.100

11%

35%

506

Γεξκαλία

371.100

634.700

9%

27%

457

Γαλία

48.100

58.400

7%

42%

538

7

Διιάδα

833.680

1239.000

8%

61%

45

Δζζνλία

13.000

28.000

7%

51%

570

Ζλ.Βαζίιεην

183.200

289.200

4%

57%

813

Ηξιαλδία

125.500

148.000

8%

48%

332

Ηζπαλία

959.000

949.200

6%

58%

248

Ηηαιία

1.380.000

1.270.000

4%

65%

90

Κχπξνο

29.000

25.900

3%

55%

48

Λεηνλία

45.000

82.000

7%

46%

290

Ληζνπαλία

129.000

153.000

6%

50%

182

Λνπμεκβνχξγν

2.400

4.000

7%

37%

545

Μάιηα

7.200

3.700

7%

47%

12

Οιιαλδία

81.000

173.900

5%

43%

239

Οπγγαξία

155.400

229.400

8%

45%

260

Πνισλία

1.082.700

1.700.000

18%

21%

121

Πνξηνγαιία

219.300

317.300

3%

68%

60

Ρνπκαλία

1.156.000

2.595.500

13%

37%

110

ινβαθία

12.900

66.700

9%

46%

272

ινβελία

61.100

83.000

5%

55%

74

νπεδία

66.000

67.000

6%

50%

467

Σζερία

26.400

141.300

12%

41%

336

Φηιαλδία

70.000

83.300

9%

34%

323

χλνιν

8.346.000

12.088.600

8%

46%

292

Πεγή Eurostat, Farm structure in Europe
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ Ρνπκαλία , ε Ηηαιία θαη ε Πνισλία είλαη νη ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο
γεσξγηθέο εθηάζεηο. Ο κέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσο ζηελ Δ.Δ είλαη 292.
Απφ απηφ παξαηεξνχκε φηη νη Γαιιία, Δζζνλία, Γαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ην κέζν φξν θαη απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ Δ.Δ
θαη αληίζηνηρα Κχπξνο, Μάιηα θαη Διιάδα έρνπλ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο
ζε κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο.
Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη εμίζνπ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο. Οη
Σζερία, Απζηξία, Ρνπκαλία θαη Πνισλία έρνπλ απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αγξνηψλ
8

κε ειηθία θάησ ησλ 35 εηψλ. %). Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ λέσλ γεσξγψλ εκθαλίδεηαη
ζηελ Πνξηνγαιία (3%), ζηελ Κχπξν (3%) θαη ζηελ Ηηαιία (4%). Έλα άιιν γεγνλφο πνπ
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζην πίλαθα είλαη φηη νη ρψξε πνπ έρνπλ ρακειά πνζνζηά
αγξνηψλ θάησ ησλ 35 εηψλ, έρνπλ κεγάια πνζνζηά ζηνπο αγξφηεο άλσ ησλ 55 εηψλ θαη
ην αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηηο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ πςειά πνζνζηά ζε αγξφηεο θάησ
ησλ 35 εηψλ.

2.3 Ζ ΓΔΩΡΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο δηακνξθψλνληαη απφ κηα ζεηξά
θπζηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ: ην μεξφ θιίκα ην νπνίν ζπλήζσο επηηείλεηαη
απφ καθξέο πεξηφδνπο μεξαζίαο, ην κηθξφ κέγεζνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ
γεσξγηθψλ κνλάδσλ, ην κεγάιν πνζνζηφ νξεηλψλ θαη πεξηνρψλ πνπ κεηνλεθηνχλ. Ο
ειιεληθφο έρεη γεληθά «θησρή δηάζξσζε» (Εησγάλαο, 1999) εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ ρψξα καο πάληα είρε κηα ηζρπξή παξάδνζε ζηελ εμαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Παιαηφηεξα γεσξγηθά πξντφληα φπσο βακβάθη, θαπλφο θ.α απνηεινχζαλ έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ (πεξίπνπ 70%), ελψ αξγφηεξα (1990) ην πνζνζηφ απηφ έπεζε
(πεξίπνπ 30%). ηηο κέξεο καο, φπνπ ν αληαγσληζκφο έρεη κεγαιψζεη ζα πξέπεη λα
παξακείλνπκε αληαγσληζηηθνί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.
Ο αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ζεκαληηθφο ηφζν απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, αθνχ κεγάιν
πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ απαζρνιείηαη ζηελ γεσξγία.
Άιισζηε, ζηελ χπαηζξν αλήθεη ην 85% ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο (πίλαθαο 3) πνπ δείρλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ζηελ γεσξγία.
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Πίλαθαο 3:πλεηζθνξά πκκεηνρή ηνπ γεωξγηθνύ ηνκέα ζην ΑΔΠ θαη πνζνζηό
απαζρόιεζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ ζηελ γεωξγία (%)

πκκεηνρή

1981

1985

1996

2001

2007

17%

11,3%

9,8%

5,9%

5,4%

27%

18%

17,5%

16,9%

16,1%

γεσξγίαο ζην
ΑΔΠ
Πνζνζηφ
απαζρφιεζεο
νηθνλνκηθά
ελεξγνχ
πιεζπζκνχ
Πεγή: Eurostat, Farm structure in Europe 2008

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπκβνιή ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο
ρψξαο παξνπζηάδεη ηαρεία κείσζε ηα ηειεπηαία έηε, απφ 17% ην 1981 ζην 5,4% ην
2007. Δίλαη εκθαλέο φηη ε παξαγσγή ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θζίλεη ζηελ Διιάδα κε πνιχ
πςειφ ξπζκφ. Δπίζεο παξαηεξνχκε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πσο ην πνζνζηφ
απαζρφιεζεο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά απφ ην 27% ηνπ 1981 ζην 16,1% ηνπ 2007
Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα πίλαθα (πίλαθαο 4) παξαγσγήο ησλ θπξηφηεξσλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε ρηιηάδεο ηφλνπο.
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Πίλαθαο 4:Παξαγωγή ηωλ θπξηόηεξωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ (ρηι. ηόλνη)

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξαηεξείηαη ε ζηαζηκφηεηα ή ε πησηηθή πνξεία ηεο
παξαγσγή βαζηθψλ πξντφλησλ ηεο Διιάδαο. Απηή ε εμέιημε ζεκεηψλεηαη παξάιιεια
κε ηελ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 20002008 (πίλαθαο 5) ελψ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 6 , ε κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ ησλ βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο ζηελ ίδηα πεξίνδν δελ
μεπέξαζε ην 9 %.
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Πίλαθαο 5: Δηζαγωγέο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ (εθαη. Δπξώ)
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Πίλαθαο 6:Δμαγωγέο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ (εθαη. Δπξώ)
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3.ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Ζ ζέζπηζε κηαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Π) απνηέιεζε θαη απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Κ.Α.Π αλαθέξεηαη σο ε πξψηε
«νινθιεξσκέλε» θαη ε κφλε θνηλή πνιηηηθή απφ ηελ ίδξπζε αθφκε ηεο Δπξσπατθήο
Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, ην 1957 (Μαξαβέγηαο,
Μέξκεγθαο, 1999).
Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Ο.Κ ππήξρε ην εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο
ζην αγξνηηθφ ηνκέα. Έλαο αγξνηηθφο ηνκέαο πνπ απνηειεί κηα παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα, έρεη κεγάιε εμάξηεζε απφ
εμσγελείο παξάγνληεο (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο), θαη αβεβαηφηεηα γηα ηελ
παξαγσγηθή πξνζπάζεηα. Ο βηνινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη έληνλε
επνρηθφηεηα ζε πνιιέο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε επίπεδα θαηψηεξα απφ ην άξηζην (Παπαγεσξγίνπ, 1996).
Ζ Κ.Α.Π ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο αγξφηεο ηεο Δ.Δ έλα ζηαζεξφ
πεξηβάιινλ, εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηεο
εκπνξίαο ηνπο.
Σα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ ήηαλ ηα πξψηα
απφ ηηο έμη ηδξπηηθέο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. Με ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚ, ην ελδηαθέξνλ
πνπ είρε επηδείμεη θάζε ρψξα γηα ηνλ απηνεθνδηαζκφ ηεο θαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζήο
ηεο απφ ην εμσηεξηθφ γηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο, έπξεπε πιένλ λα εθθξαζζεί σο εληαίν,
θνηλφ ελδηαθέξνλ ηνπ

«ζπλεηαηξηζκνχ» ησλ ρσξψλ πνπ ηελ απνηεινχζαλ

(Παπαγεσξγίνπ, παζήο, 2000). Σα εζληθά ζπκθέξνληα γηα θάζε ρψξα, παίδνπλ
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο Κ.Α.Π. θαη ηα θξάηε κέιε δελ είλαη ζε ζέζε λα
ηα παξαθάκςνπλ παξά κφλν ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί κηα
θνηλή πνιηηηθή. Οη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
εθάξκνζαλ ζπλδπαζκφ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ αγξνηηθήο πνιηηηθήο πνπ ήηαλ
πξνζαξκνζκέλα ζηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσξγίαο ηνπ θάζε θξάηνπο
πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπο ηνκέα (Ληαλφο θ.α.,
1998).
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3.1 ΣΟΥΟΗ ΣΖ Κ.Α.Π

Κχξην κέιεκα ηεο Κ.Α.Π είλαη ε ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Οη ζηφρνη ηεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο :


Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο



Δμαζθάιηζε κηαο ζηαζεξήο αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ



Αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο



Πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία

3.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ Κ.Α.Π

3.2.1 1958-1991

Ζ ίδξπζε ηεο Δ.Ο.Κ πξνέβιεπε εθηφο ησλ άιισλ θαη κηα θνηλή αγνξά ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ. Απηή ε αγνξά ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί απφ θνηλνχ. Έηζη, πηνζεηήζεθε
κηα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, κε ζηφρνπο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο
γεσξγίαο, ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ γεσξγνχ, ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηνλ αζθαιή εθνδηαζκφ
ηεο αγνξάο κε ηξφθηκα, φπσο θαη ηελ εμαζθάιηζε ινγηθψλ ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο
(Μάξδαο, 2005).
Ζ έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε πνπ ππήξρε ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα απφ ηηο θπβεξλήζεηο
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο εζληθά κνλνπψιηα, επηδνηήζεηο εμαγσγψλ θ.η.ι.
δεκηνχξγεζε ηελ αίζζεζε φηη φιε ε πξνζπάζεηα ζέζπηζεο κηαο ΚΑΠ ζα ήηαλ πνιχ
δχζθνιε ππφζεζε. Πξάγκαηη ε ΚΑΠ απνηεινχζε ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο ην θνπηί ηεο
Παλδψξαο ηεο ΔΟΚ πξνθαιψληαο ζνβαξέο ελδνθνηλνηηθέο θξίζεηο (Μάξδαο, 2005).
Ζ αξρή γηα ηελ ΚΑΠ έγηλε ην 1958 φπνπ έπεηηα απφ κηα χλνδν ησλ ππνπξγψλ
Γεσξγίαο απνθαζίζηεθε λα πξνζηαηεπζεί ε αγνξά ηεο ΔΟΚ απφ ηνλ εμσηεξηθφ
αληαγσληζκφ. Έηζη ε ΚΑΠ είρε δπν πηπρέο. Σελ πηπρή ησλ αγνξψλ, πνπ ζα εμαζθάιηδε
ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αγνξψλ θαη πςειέο ηηκέο ππέξ ησλ παξαγσγψλ, θαη ηελ πηπρή ησλ
δηαξζξψζεσλ πνπ ζα αχμαλε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ.
Χο πξνο ηελ πηπρή ησλ δηαξζξσηηθψλ ηνκψλ, κε βάζε ην ζρέδην "Μάζρνιη" ηνπ 1968,
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ε πξψηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ, έιαβε ρψξα ην 1972, κε κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε εληζρχζεηο πξνο ηνπο γεσξγνχο πνπ ζα
παξνπζίαδαλ ζρέδηα εθζπγρξνληζκνχ γηα ηε βειηίσζε ησλ αγξψλ ηνπο, ηελ εζεινχζηα
έμνδν θάπνησλ θαηεγνξηψλ αγξνηψλ, θαζψο θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ. Μαδί κ' απηά ηα κέηξα, πηνζεηήζεθε θη έλα
αθφκα, πνπ αθνξνχζε ζηε γεσξγία ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο θαη ν
Καλνληζκφο 355/77, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηελ επέθηαζε ησλ θνηλψλ δξάζεσλ ηεο
πνιηηηθήο ππέξ ησλ αγξνηηθψλ δηαξζξψζεσλ ζε ζηάδηα ελδηάκεζα κεηαμχ ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε ηελ ελίζρπζε ζρεδίσλ
επελδχζεσλ. (Μάξδαο, 2005)
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 φκσο, ε δηεχξπλζε πξνο ην Νφην ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο
θαη νη δηαξζξσηηθέο αληζνξξνπίεο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ην λέν γεσξγηθφ πεξηβάιινλ, επέβαιιαλ κηα δεχηεξε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ. Βαζηθνί
ζηφρνη ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ, ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ δαπαλψλ θαη ε
ξεπζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεχηεξεο
αλακφξθσζεο ηεο ΚΑΠ ζεσξείηαη φηη άξρηζε νπζηαζηηθά ην 1984, φπνπ γηα πξψηε
θνξά ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο γεσξγίαο κείσζε ηηο νλνκαζηηθέο ζεζκηθέο ηηκέο
ζηήξημεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. (Μάξδαο, 2005) Μεηά απφ απηφ, αθνινχζεζε ε
κεηαξξχζκηζε ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ
νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο. Όια θαηέιεμαλ ζηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο επηκεξηζκνχ
ησλ βαξψλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΚΑΠ αλάκεζα ζηελ ΔΟΚ θαη ηνπο αγξφηεο.
(Μάξδαο,2005)

3.2.2 Ζ κεηαξξύζκηζε ηνπ 1992

Ζ ΚΑΠ κέρξη ην 1992 έρεη πεηχρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. Σα
αγξνηηθά πξντφληα πσινχληαλ ζε ινγηθέο ηηκέο, είρε απμεζεί ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ
αγξνηψλ θαη γεληθφηεξα ηα κέηξα ιεηηνπξγνχζαλ ππέξ ηεο θνηλφηεηαο.
Σελ άλνημε ηνπ 1992 ιακβάλεη ρψξα ε πξψηε κεγάιε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ. Ζ
νπζηαζηηθφηεξε κεηαβνιή απηήο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ζην ζχζηεκα ζηήξημεο ησλ
αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ. Πιένλ δελ ζα ππήξραλ εγγπεκέλεο ηηκέο (νη ηηκέο έπεζαλ
ιφγσ ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ) αιιά ζα ππήξρε πξηκνδφηεζε αλεμάξηεηε απφ ηνλ
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φγθν ηεο παξαγσγήο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επήιζε απηή ε κεηαβνιή
ήηαλ:
1. Σν ππεξβνιηθφ θφζηνο ηεο πιενλάδνπζαο παξαγσγήο (ε βειηίσζε ηεο
ηερλνινγίαο θαη νη ηηκέο πνπ ήηαλ πςειέο, αχμεζαλ θαηαθφξπθα ηελ
παξαγσγή)
2. Απμεκέλε πίεζε ηεο Κνηλφηεηαο απφ ηηο άιιεο ρψξεο
Ζ ΚΑΠ ζα έπξεπε λα αλακνξθσζεί εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ. Έηζη ην 1992 ήξζε ε
αιιαγή. Ζ αιιαγή απηή δελ ζπκπεξηειάκβαλε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γεσξγίαο αιιά
κφλν ηα θχξηα αγξνηηθά πξντφληα. Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ:
I.

Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ

II.

Δπηδνηήζεηο σο αληηζηάζκηζκα ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ

III.

Έιεγρνη ζηελ παξαγσγή (επηβνιή αγξαλάπαπζεο θ.α.)

IV.

Καηάξγεζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα εηζαγφκελα πξντφληα

V.

Πεξηνξηζκφο ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ λέα ΚΑΠ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο
Κνηλφηεηαο σο έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ
εγρψξηα αιιά θαη δηεζλή αγνξά. Απηφ ζα επηηπγράλνληαλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ.
Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο ζε επίπεδα ίδηα κε απηά ηεο δήηεζεο. Έλαο άιινο ζηφρνο
ήηαλ λα ζπγθεληξσζνχλ εληζρχζεηο θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πεξηνρέο νπνπ ππήξρε
αλάγθε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ χπαηζξν αιιά θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο ππαίζξνπ. Σέινο κεγάινο ζηφρνο ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

3.2.3 Ζ κεηαξξύζκηζε ηνπ 1999

Σα επφκελα ρξφληα νη δηεζλείο πηέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο GATT (Γεληθή πκθσλία
Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ) γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αζπίδαο πξνζηαζίαο πνπ
Πξνζέθεξε ε ΚΑΠ επέθεξαλ κηα λέα κεηαξξχζκηζε. Όπσο ζεζπίδεηαη κέζσ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1257/99 ηεο 17εο Μαΐνπ 1999, ε λέα πνιηηηθή ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
πνιπηνκεαθήο πξνζέγγηζεο ελζσκαησκέλεο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Δπίζεο
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ζεζπίδεηαη πην απινπζηεπκέλε θαη πξνζηηή λνκνζεζία κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα ζηελ
θαηάξηηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ, ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Μεηαξξχζκηζε ηεο Κ.Α.Π.:
Αγξνηηθή Αλάπηπμε). χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζέηνληαη νξηζκέλα κέηξα ηα νπνία,
ζπλνπηηθά, είλαη ηα εμήο:


Δπηδφηεζε απνδεκηψζεσλ κε βάζε ηελ έθηαζε κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ν
θπζηθφο ρψξνο



Μέηξα γηα ηελ αλάπηπμε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ βαζηζκέλα ζε πξνεγνχκελα
πξνγξάκκαηα. Σα κέηξα απηά αθνξνχζαλ πεξηνρέο νη νπνίεο

ήηαλ

θαζπζηεξεκέλεο ζηελ αλάπηπμε ή είραλ άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα. Οξηζκέλα
απφ ηα κέηξα ήηαλ:
 Γηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
 Τπεξεζίεο απνθιεηζηηθά γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 Δλίζρπζε ησλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ζενκελίεο
 Δκπφξην πνηνηηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε φισλ ησλ ππνδνκψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
 Γηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκίαο


Αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ νηθνινγηθήο, νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο πιεπξάο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε.



Αμηνπνίεζε

ηνπ

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ.

Δλζάξξπλζε

ηεο

πξφσξεο

ζπληαμηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ κεηαβίβαζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
ζηελ λέα γεληά ησλ αγξνηψλ, ε νπνία κε ηα κέηξα θαηάξηηζεο ζα κπνξνχζε λα
γίλεη παξαγσγηθφηεξε.


Δλζάξξπλζε ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απφ ηνπο αγξφηεο κε
ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ.



Δπελδχζεηο κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ.



Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
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3.2.4 Ζ κεηαξξύζκηζε ηνπ 2004

Έπεηηα απφ ηηο δχν πξψηεο κεηαξξπζκίζεηο νη ζπλερέο αιιαγέο ηνπ δηεζλνχο αιιά θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θξίζεθε αλαγθαία θαη κηα Σξίηε
κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ.
Με αιιαγή ηεο ηαθηηθήο δηαζθαιίζηεθαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηα κεζνγεηαθά
πξντφληα φπσο βακβάθη, ειαηφιαδν θαπλφο. Δπίζεο απινπνηήζεθε ην ζχζηεκα ησλ
επηδνηήζεσλ. Σα ρξήκαηα ζα πεγαίλνπλ απεπζείαο ζην παξαγσγφ ρσξίο ηε
κεζνιάβεζε ηξίησλ. Έλα ηκήκα ησλ επηδνηήζεσλ, ην απνζπλδεκέλν, ελνπνηήζεθε ζε
κηα ελίζρπζε. Ζ Δληαία Απνδεζκεπκέλε Δλίζρπζε ήηαλ ε βαζηθφηεξε κεηαβνιή ηεο
κεηαξξχζκηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηαβνιή ηεο εληαίαο ελίζρπζεο δε ζπλδέεηαη
πιένλ κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο πνπ
παξήγαγε κέρξη ηψξα ν παξαγσγφο. Άξα ε εληαία ελίζρπζε απνηειεί ζηαζεξή
εηζνδεκαηηθή βάζε. Ο παξαγσγφο εμαθνινπζεί λα ηελ εηζπξάηηεη, λσξίο θάζε ρξφλν,
κε απιέο δηαηππψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηα πξντφληα πνπ απνθαζίδεη λα παξάγεη θαη ζε
πνηεο πνζφηεηεο. Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ εληζρχζεσλ
θάζε ηξηεηίαο (πεξίνδνο αλαθνξάο ή ηζηνξηθή πεξίνδνο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ
ην ιεγφκελν θαη «ηζηνξηθφ κνληέιν» είλαη ην κνληέιν πνπ επέιεμε λα εθαξκφζεη ε
Διιάδα (άιιεο ρψξεο εθάξκνζαλ άιιεο επηινγέο) . Βέβαηα ε εληαία ελίζρπζε
ζπκπιεξψλεηαη απφ εηδηθέο εληζρχζεηο, αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ επηιέγεη λα παξάγεη
ν αγξφηεο, ν νπνίνο έρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία παξαγσγηθψλ επηινγψλ αλάινγα κε ην
ηη θξίλεη ζπκθέξνλ ν ίδηνο. (www.minagric.gr)
Ζ εληαία ελίζρπζε δηαηξείηαη ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα. Σν αηνκηθφ δηθαίσκα είλαη ε
ρξεκαηηθή ελίζρπζε πνπ ιακβάλεη ν παξαγσγφο γηα θάζε ζηξέκκα. Ζ αμία ηνπ
ππνινγίδεηαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εληζρχζεσλ κε ηνλ κέζν φξν έθηαζεο
πνπ θαιιηεξγήζεθε ζηα πξνεγνχκελα ηξία ρξφληα. Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα (ζπλνιηθά ή
κέξνο απηψλ) κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνληαη. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη ζε
έθηαζε γεο δηαθνξεηηθή απφ ηελ αξρηθή, αιιά ίζε κε ηελ αξρηθή. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ
εηδηθψλ δηθαησκάησλ απαηηεί ηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε
δηαηήξεζε ηνπ 50% ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ. (www.minagric.gr)
Μηα άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο ΚΑΠ ήηαλ ην Δζληθφ Απφζεκα. Σν Δζληθφ
Απφζεκα είλαη ην δηθαίσκα πνπ έρεη θάζε θξάηνο –κέινο λα παξαθξαηά έσο θαη ην 3 %
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ αλαινγηθά απφ θάζε παξαγσγφ. Αμίδεη λα
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ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο απνθαζίζζεθε ε παξαθξάηεζε ηνπ 2% ηεο αμίαο ησλ
δηθαησκάησλ γηα θάζε παξαγσγφ. Σν εζληθφ απφζεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή
δηθαησκάησλ ζε λένπο αγξφηεο πνπ άξρηζαλ ηε γεσξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απφ ην
2002 θαη κεηά θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θάιπςε πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (ζάλαηνο γεσξγνχ, θηι).( www.minagric.gr)
Ο δηθαηνχρνο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ παξαγσγηθή
αμηνπνίεζε ηεο γεο ηνπ ή λα δηαηεξεί αληίζηνηρε έθηαζε γεο ζε θαιή γεσξγηθή
θαηάζηαζε. ( www.minagric.gr)
Οξηζκέλεο άιιεο αιιαγέο ήηαλ:


Σν χςνο ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο
αγξνπεξηβαληνιινγηθέο δξάζεηο θηάλεη ζην 85% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο έλαληη
πνζνζηνχ 60%.



Γηα ηνπο λένπο αγξφηεο πξνβιέθζεθε εηδηθή ξχζκηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
«εζληθνχ απνζέκαηνο» ησλ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο θαη δηεπθνιχλεηαη
έηζη ε είζνδφο ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή νηθνγέλεηα. (www.minagric.gr)

Δπίζεο κε ηε λέα ΚΑΠ εηζάγνληαη θαη θάπνηεο άιιεο εληζρχζεηο φπσο:
 Δλίζρπζε γηα ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο
 Πξηκνδφηεζε γαιαθηνπαξαγσγήο
 Πξηκνδφηεζε πνηφηεηαο ζθιεξνχ ζίηνπ
 Δλίζρπζε γηα θαξπνχο κε θέιπθνο( www.minagric.gr)
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3.3 ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΚΑΠ

ηελ ειιεληθή γεσξγία ππάξρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ζεκαληηθέο δηαζξσηηθέο
αδπλακίεο φπσο κηθξφ κέγεζνο εθηάζεσλ, δηακφξθσζε εδάθνπο, θ.α. νη νπνίεο
δπζρεξαίλνπλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε
ην κέζν φξν ησλ άιισλ ρσξψλ- κειψλ ηεο Δ.Κ. επηδξά δπζκελψο ζηελ αληαγσληζηηθή
ζέζε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ζπλεπψο ζηε ζρεηηθή ζέζε ηεο ηφζν ζηελ εζσηεξηθή,
φζν θαη ζηελ θνηλνηηθή θαη ηε δηεζλή αγνξά. (Μαξαβέγηαο,1992)
Όιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αγξνηψλ παιαηφηεξα θαη κέρξη ηελ έληαμε
ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (Δ.Κ) είραλ ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηηο παξαπάλσ
αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη λα απμήζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ Διιήλσλ
αγξνηψλ. Απηέο νη πξνζπάζεηεο πεξηφξηζαλ ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα επηβηψζεη θαη λα
αλαπηπρζεί ν ειιεληθφο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο
ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Κ.
(Μαξαβέγηαο,1992)

3.3.1 Νέα ΚΑΠ θαη Διιεληθόο Αγξνηηθόο Σνκέαο

Σν 1993 ε GATT(General Agreement on Tariffs and Trade, Γεληθή πκθσλία
Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ) άιιαμε ηα δεδνκέλα φισλ ησλ αγξνηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ ρσξψλ
φινπ ηνπ θφζκνπ. Με ηελ GATT ε παγθφζκηα πνιηηηθή γηα ηελ γεσξγία ηέζεθε ππν
έιεγρν. Ζ δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ παγθφζκηα λνκηκνπνίεζε ηεο ΚΑΠ θαη ησλ
απαληαρνχ ηεο γεο αγξνηηθψλ πνιηηηθψλ θηλείηαη γχξσ απφ ηνπο θαλφλεο πνπ
ζεζπίζηεθαλ ην 1993 θαη απφ ηελ GATT πέξαζαλ ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ
Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). Ο ζηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ είλαη λα ηεζνχλ επηδνηήζεηο
έμσ απφ ην ζηφραζηξν ηνπ ΠΟΔ. (www.minagric.gr)
Ζ λέα ΚΑΠ εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2006. Ζ κείσζε
ησλ εληζρχζεσλ δελ επηβαξχλεη ή επηβαξχλεη ειάρηζηα ηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα.
Με ηελ κεηαξξχζκηζε απνθαζίζηεθαλ επλντθά κέηξα γηα λέεο επελδχζεηο αιιά θαη γηα
ηνπο λένπο αγξφηεο ηεο ρψξαο καο. Ζ Διιάδα δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ λέα
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ΚΑΠ φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηεθδίθεζε θαη ε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηνπο θχξηνπο
εκπνξηθνχο

εηαίξνπο

ζηνλ

ΠΟΔ

(Παγθφζκηνο

Οξγαληζκφο

Δκπνξίνπ)

ελφο

αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο γηα θάπνηα απφ ηα πξντφληα ηεο
(ξχδη), ε νπνία επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή απμεκέλνπ δαζκνχ ζηα ζχλνξα κε παξαρψξεζε
πεξηνξηζκέλσλ δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε εγρψξηα παξαγσγή
πξνζηαηεχεηαη απφ αζξφεο εηζαγσγέο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε ρακειέο ηηκέο.
(www.minagric.gr)
Ζ αμηνπνίεζε ησλ κέηξσλ αλάπηπμεο είλαη ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
Διιάδα. Ζ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο έρεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πφξνπο ηνπ Γ'
Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο 2006- 2013, γηαηί ρσξίο επαξθή ρξεκαηνδφηεζε, ε
δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ελφο βηψζηκνπ θαη πνιπιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ζηελ
επξσπατθή θαη θαη' επέθηαζε ζηελ ειιεληθή γεσξγία ζα είλαη αλέθηθηε. Κακία
πεξηθνπή δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ηα ρξήκαηα πνπ πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
λα δηαηεζνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο Έιιελεο γεσξγνχο. (Ναπηεκπνξηθή, αξ.θ.: 22951)
Όκσο ε Διιάδα δελ παξακέλεη ακέηνρε ζε φηη αθνξά αγξνηηθά ζέκαηα ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Τπεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη αληηδξά ζε πξνηάζεηο κε
ζπκθέξνπζεο γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία. Μηα ηέηνηα πξφηαζε ήηαλ ηνπ θ.Ενδέ Μαλνπέι
Μπαξφδν, πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπνπ πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 1% ην
ρξφλν, απφ ην 2009 έσο ην 2013, ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο
επηδνηήζεηο ησλ Δπξσπαίσλ αγξνηψλ, ηε κεηαθνξά κέξνο ησλ πφξσλ πνπ ζα
πεξηθνπνχλ ζηνλ δεχηεξν ππιψλα ηεο ΚΑΠ θαη αιιαγέο ζην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην
ηεο θνηλνηηθήο γεσξγίαο απφ ην 2009. Κάηη ηέηνην φκσο αθαηξεί πνιχηηκνπο πφξνπο θαη
ρξφλν απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο ζην λέν αληαγσληζηηθφ επξσπατθφ
θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, νδεγψληαο ηνλ πξσηνγελή θαη κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο καο ζε καξαζκφ. (Ναπηεκπνξηθή, αξ.θ.: 22968)
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο, πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, ελδηαθέξεη άκεζα ηε
ρψξα καο, ε νπνία πιήηηεηαη πνιχ ζπρλά απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη, θπζηθά,
πξνθαινχληαη κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηηο θαιιηέξγεηεο. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε, απφ
ην 2010, ε ρνξήγεζε απνδεκηψζεσλ γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πθίζηαληαη νη
θαιιηέξγεηεο εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζα ζπλδεζεί κε ηελ ππνρξεσηηθή
ζχλαςε απφ ηελ πιεπξά ησλ παξαγσγψλ κηαο ειάρηζηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.
Τπάξρνπλ θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απνδεκηψζεηο ησλ αγξνηψλ, φπσο
ρνξήγεζε ελίζρπζεο γηα επελδχζεηο ζε φινλ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, ηφζν γηα κηθξέο φζν
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θαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο θαιιηέξγεηεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε απηέο ηηο αιιαγέο,
έρεη σο ζηφρν ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ νξζνινγηθφηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΠ.
(Ναπηεκπνξηθή, 09-02-2006, ζει.13)
Ζ ΔΔ πηνζεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν γεσξγίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ ηξνθίκσλ, πεξηβαιινληηθά πξφηππα, πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ζρέζεηο κε
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (γεσξγηθφ εκπφξην) θαη νπζηαζηηθφ αληάιιαγκα γηα ηνπο
θαηαβαιιφκελνπο θφξνπο. Ζ ΚΑΠ είλαη ην φρεκα πνπ κπνξεί λα ηα πινπνηήζεη φια
απηά. Ο δξφκνο ππήξμε καθξχο, απφ ηε ζηήξημε ηεο ππεξπαξαγσγήο κέρξη έλα
ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αγνξά θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα
ζπλερηζηεί. (www.europa.eu.)
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4.ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ Δ.Δ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ 2000 Ή AGENTA 2000

Με ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) επήιζε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Έηζη ε Έλσζε κπφξεζε λα βειηηψζεη ηελ παξνπζία ηεο
ζηε δηεζλή ζθελή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Ο πξνβιεκαηηζκφο φκσο ζρεηηθά κε ην
κεζνπξφζεζκν κέιινλ ηεο ΔΔ ήηαλ πάληνηε επίθαηξνο. Ζ Έλσζε έπξεπε λα
πξνζαξκνζηεί ζηε ζπλερή δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Έηζη ε Δπηηξνπή
παξνπζίαζε ην Πξόγξακκα Δξάζεο 2000, φπνπ εμέηαζε ζπλνπηηθά ηηο κειινληηθέο
πξνθιήζεηο ηεο Έλσζεο. (Μάξδαο, 2005)
Ζ ΚΑΠ κεηά απφ ηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ζπλέβαιε ζηελ νξζνινγηθφηεξε
εθκεηάιιεπζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Παξάιιεια νη κεηαξξπζκίζεηο νδήγεζαλ
ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ θαηά 4,5% απφ ην 1992 έσο ην 1996,
θαζψο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο
θφιπνπο ηεο ΔΔ, απηέο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη πςειφηεξεο ησλ δηεζλψλ. Ζ
κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ ηνπ 1992 έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηεο γεσξγίαο ζηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο κε κέηξα φκσο πνπ είραλ άιινηε ζεηηθέο (νξζνινγηθφηεξε ρξήζε
ιηπαζκάησλ) θαη άιινηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σέινο ε κείσζε ησλ ηηκψλ ζηήξημεο θαη
ε εηζαγσγή άκεζσλ πιεξσκψλ σθέιεζαλ ηνπο θαηαλαισηέο θαζψο απηνί
απαιιάρζεθαλ απφ έλα κέξνο ηνπ βάξνπο ηεο ζηήξημεο ηεο γεσξγίαο, πνπ παιαηφηεξα
γηλφηαλ κφλν κε ηελ θαζηέξσζε πςειψλ θνηλψλ ηηκψλ. (Μάξδαο, 2005)
Με ην πξφγξακκα Agenta 2000 ε Δ.Δ. πξνζπάζεζε λα πεηχρεη ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ δηαζξψζεσλ θαη ηελ βειηίσζε ζπλζεθψλ
εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο πνπ επηρεηξεί ε Δπξσπατθή Έλσζε γίλεηαη εκκέζσο κε ηελ πξνθήξπμε
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ
αλαιακβάλνπλ νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, νη νπνίεο ππνρξεψλνληαη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζε απηά απφ ηνλ θξαηηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ κε έλα πνζφ πνπ είλαη
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γλσζηφ σο «εζληθή ζπκκεηνρή». Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. κε ηελ
νλνκαζία Agenda 2000, επηρεηξεί ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο κέζσ
κηαο ζεηξάο αιιειέλδεησλ δξάζεσλ, πνπ είλαη (Τπνπξγείν Γεσξγίαο 2000β):


Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αγξνηηθή Αλάπηπμε – Αλαζπγθξφηεζε ηεο
Τπαίζξνπ 2000 – 2006», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1 ηξηο δξρ.



Σν Έγγξαθν Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Π.Α.Α.) 2000 –
2006»



13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Π.Δ.Π. 2000 – 2006),



Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Leader Plus



Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (ΔΠΑΛ) 2000 – 2006



Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2000 – 2006».

Καηαιήγνληαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηφληζε φηη ε γεσξγία ζηελ ΔΔ γηα λα
εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, επηβάιιεηαη λα
απμήζεη αξρηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Βέβαηα νη ηηκέο απνηεινχλ ην έλα ζθέινο
ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ αζθάιεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο.
Απφ ηελ άιιε ε ζηαζεξφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο γηα ηνπο
αγξφηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θάζε πξνζπάζεηαο ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηεο
ΚΑΠ ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ζηξαηεγηθψλ πνπ εθθξάζηεθαλ ζην «έγγξαθν γηα ηε
γεσξγηθή ζηξαηεγηθή» ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1995. (Μάξδαο, 2005)
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5. ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ)
ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

5.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΑ
Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013 απνηειεί ην έγγξαθν
αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ
επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή
πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ «..εμαζθαιίδεη φηη
ε ζπλδξνκή απφ ηα Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ
πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ αθεηέξνπ»
(www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx).
ηφρνη ηνπ ΔΠΑ δηαηππψλνληαη ζε 4 επίπεδα:


ζην επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ,



ζην επίπεδν ησλ ζεκαηηθψλ (5) θαη ρσξηθψλ (3) πξνηεξαηνηήησλ, φπσο
απαηηείηαη απφ ην Γεληθφ Καλνληζκφ ησλ Σακείσλ,



ζην επίπεδν ησλ Γεληθψλ ηφρσλ (17), ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη θάζε ζεκαηηθή
πξνηεξαηφηεηα,



ζην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θχξησλ κέζσλ επίηεπμεο.

Ο ζηξαηεγηθφο

ζρεδηαζκφο

ηεο

ρψξαο πινπνηείηαη

κέζσ

ησλ Σνκεαθψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
(πίλαθαο 7)
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Πίλαθαο 7: Καηαλνκή θνηλνηηθώλ πόξωλ 2007-2013 γηα ηελ Διιάδα

Πεγή: www.espa.gr

Παξάιιεια, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή δηακνξθψζεθε θαη κε γλψκνλα εζληθέο
πνιηηηθέο πνπ δηαηππψλνληαη ζε ζηξαηεγηθά έγγξαθα φπσο ε Δζληθή Έθζεζε
ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2006-2008, ε
Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013, ην «ρέδην Αλάπηπμεο Μεηαθνξψλ 2007-2013 θαη
εηθνζαεηίαο», Δζληθή Ληκεληθή Πνιηηηθή, ην Δζληθό ρέδην ηξαηεγηθήο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (www.espa.gr).
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5.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Α.Α) ΣΖ
ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ

Ζ λέα πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013 παξέρεη κηα ζεκαληηθή επθαηξία ζηελ
αλάπηπμε, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αεηθνξία ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κέζσ ηεο
ζηήξημεο πνπ πξνζθέξεη ην λέν Δπξσπατθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).
Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ) 2007-2013 θαζνξίδεη
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ πεξίνδν
2007-2013. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) 1698/2005 ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), φπνπ θαζνξίδεηαη φηη ε εζληθή
ζηξαηεγηθή ζα εθαξκνζηεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ)
2007-2013.(www.agrotikianaptixi.gr)
Ζ ζηήξημε πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ ΔΓΣΑΑ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, ε νπνία
ελζσκαηψλεηαη ζηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο (ΔΠΑ) πνπ πξνσζεί ηελ ελίζρπζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο (νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο), ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε
παξάιιειε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. Δηδηθφηεξα, εζηηάδεηαη ζηελ αεηθφξν Αγξνηηθή Αλάπηπμε
κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελή θαη αγξνδηαηξνθηθνχ
ηνκέα, θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε κία βηψζηκε Ύπαηζξν.
Ζ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηελ 4ε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Πξόγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (ΠΑΑ)», ην νπνίν εγθξίζεθε κε αξ.
Δ(2007) 6012/29-11-2007 Απφθαζε ηεο Δ.Δ.
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Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζνη:
 Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ηεο
δαζνθνκίαο θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα (γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 1).
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
(γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 2).
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 3).
 Γεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο LEADER (γεληθφο ζηξαηεγηθφο
ζηφρνο 4).
Οη ηέζζεξηο απηνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζπληζηνχλ ηνπο ηέζζεξηο Άμνλεο ηνπ ΠΑΑ:
Άμνλαο 1: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο
Άμνλαο 2: Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ
Άμνλαο 3: Πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Άμνλαο 4: Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ παξαθάησ αμφλσλ
θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ, πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ ηελ πεξίνδν 2007 – 2013. Κάζε
κέηξν , ηνπ θάζε άμνλα αληηζηνηρεί ζε επελδπηηθφ πξφγξακκα.
Άμνλαο 1: «Γηαηήξεζε θαη βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο γεωξγίαο, ηεο
δαζνθνκίαο θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα» Οη παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα ζηνρεχνπλ
θπξίσο ζηελ αλαζηξνθή ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δνκψλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ
αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο.
Οη παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πξψηεο θαηεπζπληήξηαο
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γξακκήο ησλ επξσπατθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο
λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007-2013, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο φπσο απηά ζπληίζεληαη απφ ην αλζξψπηλν
θεθάιαην, ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο θαη ην επίπεδν ππνδνκψλ.
(ΠΑΑ, 2010)
Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα 1, είλαη ηα παξαθάησ:


Μέηξν 111: Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο



Μέηξν 112: Δγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ



Μέηξν 113: Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ θαη γεσξγηθψλ εξγαηψλ



Μέηξν

114:

Υξήζε

ζπκβνπιεπηηθψλ

ππεξεζηψλ

παξερφκελσλ

ζηελ

εθκεηάιιεπζε γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ


Μέηξν 121: Δθζπγρξνληζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ



Μέηξν 122: Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ δαζψλ



Μέηξν 123: Πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ



Μέηξν 125: Τπνδνκή ζρεηηθή κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο
θαη ηεο δαζνθνκίαο



Μέηξν 126: Απνθαηάζηαζε ηνπ γεσξγηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, πνπ
δεκηψζεθε απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ
πξφιεςεο



Μέηξν 131: Δθπιήξσζε ησλ πξνηχπσλ κε βάζε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία



Μέηξν 132: πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ηξνθίκσλ



Μέηξν 133: Γξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο

Άμνλαο 2: «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθόξνο δηαρείξηζε ηωλ θπζηθώλ
πόξωλ». Ο άμνλαο απηφο ζηνρεχεη ζηε ρξήζε κεζφδσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κε
εγγχεζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
δεκηνπξγψληαο

παξάιιεια

έλα

πξφζζεην

εηζφδεκα

ζηνπο

παξαγσγνχο.

Οη

παξεκβάζεηο ηνπ άμνλα, ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ, ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ, ζηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ
θαη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ δαζψλ. χκθσλα κε ηελ
πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε, γηα ηνλ άμνλα απηφ ζα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη απφ ηε
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ζηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη απφ νξηζκέλα δαζηθά κέηξα. Παξάιιεια
ζα ζπλερηζηνχλ νη δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηε κείσζε
ησλ θηλδχλσλ εγθαηάιεηςεο θαη απεξήκσζεο πεξηνρψλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ, ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, θαζψο θαη ζηελ παγίσζε ηεο ζπκβνιήο ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο.
(www.agrotikianaptixi.gr)
Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2, είλαη ηα παξαθάησ:


Μέηξν 211: Δληζρχζεηο γηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ
πεξηνρψλ



Μέηξν 212: Δληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ



Μέηξν 213: Δληζρχζεηο Natura 2000 θαη εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
Οδεγία γηα ηα Νεξά (Οδ. 2000/60/ΔΚ)



Μέηξν 214: Γεσξγφ-πεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο



Μέηξν 216: ηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο



Μέηξν 221: Πξψηε δάζσζε γεσξγηθήο γεο



Μέηξν 223: Πξψηε δάζσζε κε γεσξγηθήο γεο



Μέηξν 224: Δληζρχζεηο Natura 2000 (γηα δάζε)



Μέηξν 226: Απνθαηάζηαζε ηνπ δαζνθνκηθνχ δπλακηθνχ θαη εηζαγσγή
δξάζεσλ πξφιεςεο



Μέηξν 227: ηήξημε γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο

Άμνλαο 3: «Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη
ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» Οη παξεκβάζεηο ηνπ
άμνλα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ησλ
νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ
πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ εθηφο γεσξγίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κηθξήο θιίκαθαο, γηα κηα ειθπζηηθφηεξε χπαηζξν κε πξννπηηθέο ήπηαο αλάπηπμεο
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(www.protypon.eu).
Ο Άμνλαο 3 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέηξα:


Μέηξν 311: Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο



Μέηξν 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ



Μέηξν 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ



Μέηξν 321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ



Μέηξν 322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ



Μέηξν 323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο



Μέηξν 341: Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε κε ζηφρν ηελ πξνπαξαζθεπή
θαη πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο

Άμνλαο 4: «Γεκηνπξγία ηνπηθώλ ηθαλνηήηωλ γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ
δηαθνξνπνίεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζω ηεο πξνζέγγηζεο Leader» Ζ
πξνζέγγηζε LEADER, εμππεξεηψληαο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΠΑΑ, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε
νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα. Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο), ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θάζε πεξηνρή. Οη δξάζεηο ηεο
LEADER, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο,
πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ
ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάδεημε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ
αλακφξθσζε ρσξηψλ, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηε δηθηχσζε θ.ι.π. (www.protypon.eu)

Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα 4 είλαη ηα παξαθάησ:


Μέηξν 41: Αληαγσληζηηθφηεηα



Μέηξν 421: πλεξγαζίεο
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Μέηξν

431:

Λεηηνπξγηθά

/

Απφθηεζε

δεμηνηήησλ

θαη

εκςχρσζε

(http://www.protypon.eu/index.php?cid=48)

ήκεξα νξηζκέλα ελεξγά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα είλαη επηγξακκαηηθά ηα
παξαθάησ:


Δπελδπηηθφο Νφκνο 3908/2011 - Γεληθά Δπελδπηηθά ρέδηα



Δπελδπηηθφο Νφκνο 3908/2011 - Μεγάια Δπελδπηηθά ρέδηα



Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ -Μέηξν 123 Α



Leader 123 - Αχμεζε ηεο Αμίαο ησλ Γεσξγηθψλ θαη Γαζνθνκηθψλ
Πξντφλησλ



Leader 311- Γηαθνξνπνίεζε πξνο Με Γεσξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο



Leader 312 - ηήξημε ηεο Γεκηνπξγίαο θαη Αλάπηπμεο Πνιχ Μηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ



Leader 313 - Δλζάξξπλζε Σνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ



Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα)



Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ - Μέηξν 123 Β



Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο - Μέηξν 2.1. "Τδαηνθαιιηέξγεηα"



Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο - Μέηξν 2.3. "Δκπνξία &
Μεηαπνίεζε" ((http://www.noisisdev.gr)
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6.ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ
ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

6.1 ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

Ο αγξνηνπξηζκφο δελ αλήθεη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο αιιά κπνξεί λα
βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα. πλδπάδεη δχν απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο ηνκείο ηεο ρψξαο καο, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ην αγξνηηθφ ηνκέα.
O αγξνηνπξηζκφο είλαη κνξθή ήπηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ νπνία νη επηζθέπηεο κέλνπλ
ζε αγξφθηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο. εκείν αλαθνξάο ησλ δηαθνπψλ
ζε έλα αγξφθηεκα-μελψλα είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηελ αγξνηηθή δσή, ηηο
θαιιηέξγεηεο, κε ηελ θχζε, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, θάηη ην ηδηαίηεξν γηα ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζχγρξνλνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, θαηνίθνπ αζηηθήο πεξηνρήο.
Πέξα απφ ηελ ππνδνρή θαη ηε θηινμελία ηνπ επηζθέπηε ζε έλα πεξηβάιινλ ιηηφ κε
ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλέζεηο, πξνβιέπεηαη θαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθέο απφ απηέο είλαη:


αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο),



παξαηήξεζε νηθνζπζηήκαηνο (πνπιηψλ, παλίδαο, ρισξίδαο, επηζθέςεηο



πγξνβηφηνπσλ, θ.ι.π), αζιήκαηα πεξηπέηεηαο (π.ρ ξάθηηλγθ, πεδνπνξία θ.ι.π),



πνιηηηζηηθέο πεξηεγήζεηο (π.ρ επηζθέςεηο ζε κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, ιανγξαθία
κνπζεία, θ.ά., παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).



δηάθνξα καζήκαηα (π.ρ καζήκαηα αξγαιεηνχ, ειιεληθψλ ρνξψλ, γαζηξνλνκίαο
ειιεληθήο θνπδίλαο, γεπζηγλσζία, νηλνπνηεία, ηνπηθά πξντφληα, θ.ι.π)

Ζ βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξαθηηθή απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηηο αλεπηπγκέλεο
αγξνηνπξηζηηθά ρψξεο (Ηζπαλία, Γεξκαλία, Γαιιία) είλαη πσο βαζίδεηαη ζε δηακνλή ζε
θάξκεο ζην χπαηζξν, θάηη ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ζηελ Διιάδα,
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αλ θαη δηαζέηεη κεγάιν αμηνπνηήζηκν θεθάιαην πξνο αμηνπνίεζε (ιατθφο θαη
πνιηηηζηηθφ πινχηνο, γεσθπζηθά ζηνηρεία, θ.η.ι.) θαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο
ζηα δεδνκέλα ηνπ Διιεληθνχ ηνπίνπ, ν Διιεληθφο Αγξνηνπξηζκφο κπνξεί λα βξεζεί ζε
αληαγσληζηηθή ζέζε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ελψ παξάιιεια εληζρχεη ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ
ζηηο πεξηνρέο-πξννξηζκνχο.(www.el.wikipedia.org)

Αγξνηνηνπξίζηεο:
χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ηέζζεξηο, ηνπιάρηζηνλ, ηχπνη
αγξνηνπξηζηψλ.:
Δλεξγεηηθνί: πκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηδεηθλχνπλ δήιν
γηα θαζεηί πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη.
Ολεηξνπφινη:

Βνιηάξνπλ

ζηε

θχζε,

απνιακβάλνπλ

ην

ηνπίν

κέζσ

δξαζηεξηνηήησλ, εξεκνχλ ζηελ χπαηζξν.
«Αγξφηεο»: Ήζειαλ πάληα λα ζθάςνπλ, λα βνηαλίζνπλ, λα θιαδέςνπλ θαη λα
πνηίζνπλ αιιά είραλ γελλεζεί ζηα Παηήζηα, ην Μαλράηαλ, ην φρν...
Υαιαξνί: Δθηφο απφ ςάξεκα θαη γθνιθ, αζιήκαηα πνπ ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ
ηδξψηα,

νη

ηχπνη

απηνί

απνθεχγνπλ

θάζε

έληνλε

δξαζηεξηφηεηα.(www.ethnos.gr)

Μνξθέο Αγξνηνπξηζκνύ
Οη θπξίαξρεο κνξθέο αγξνηνπξηζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη νη δηαθνπέο ζε
αγξνθηήκαηα θαη νη δηαθνπέο ζε αγξνηηθά θαηαιχκαηα (αγξνηθίεο) πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζηνλ αγξνηηθφ νηθηζκφ. Ζ Διιάδα κε ηε κεγάιε νηθηζηηθή ηεο δηαζπνξά, κε ηελ
πνιπλεζηαθή ηεο ζπγθξφηεζε, κε ηελ απνθεληξσκέλε κλεκεηαθή ηεο ηνπνγξαθία, κε
ην ελαιιαζζφκελν ηνπίν, κε ηηο κνξθνινγηθέο ηεο αληηζέζεηο θαη κε ηηο
δηαθνξνπνηεκέλεο θιηκαηνινγηθέο ηηο ζπλζήθεο, ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ αλάπηπμε κηαο πιαηηάο θιίκαθαο κνξθψλ αγξνηνπξηζκνχ.
Οη κνξθέο απηέο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο :
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1. Ο ακηγήο αγξνηνπξηζκόο, φπνπ νη θηινμελνχκελνη πέξα απφ ηνλ θχξην πξννξηζκφ
ηνπο (δηαθνπέο - αλάπαπζε), αζρνινχληαη είηε κε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαηά θαλφλα ζην
αγξφθηεκα

(πεξηπνίεζε

δψσλ,

άξκεγκα,

ηπξνθνκία,

ζεξηζκφο,

ηξπγεηφο,

νπσξνθεπεπηηθή, κειηζζνθνκία, θ.ιπ.), είηε θαη πνιιέο θνξέο παξάιιεια, κε
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ απηέο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηεο
αγξνηηθήο πεξηνρήο (θνιχκπη, ςάξεκα, πεδνπνξία, νξεηβαζία, θπλήγη, ηππαζία, θ.ιπ.).
2. Ο ζύλζεηνο αγξνηνπξηζκόο, φπνπ νη ηνπξίζηεο πέξα απφ ηηο παξαπάλσ
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κάιινλ πεξηζσξηαθά, ηθαλνπνηνχλ θχξηα,
θάπνηεο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο,
φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπξηζκφο πγείαο, αζιεηηζκνχ, θπζηνιαηξίαο, ζξεζθείαο,
πνιηηηζκνχ.

Κχξηεο κνξθέο ακηγή αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα
 ζε ρσξηά ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο (νξεηλά θαη κε) πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο
επηζθέπηεο, αμηνπνηψληαο ηελ νκνξθηά ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο.
 ζε λεζησηηθέο ή παξαιηαθέο πεξηνρέο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ θπξίσο ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα.
 ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο νη νπνίνη έρνπλ λα αλαδείμνπλ κηα μερσξηζηή
αξρηηεθηνληθή πνπ πξνζειθχεη ηνλ θάηνηθν ησλ ηζηκεληέλησλ αζηηθψλ θέληξσλ.
 θνληά ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπσο εζληθνχο δξπκνχο θαη πδξνβηφηνπνπο
νη νπνίεο εθηφο απφ θπζηθφ θάιινο, αλαιακβάλνπλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο
ησλ επηζθεπηψλ ζε ζέκαηα νηθνινγίαο.
 ζε θαηαιχκαηα ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο, φπνπ ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ,
θπξίσο γπλαίθεο πξνζθέξνπλ πξντφληα δηθήο ηνπο ή ηνπηθήο παξαγσγήο θαη
απζεληηθή θηινμελία.
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Κχξηεο κνξθέο ζχλζεηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα
 ζε πεξηνρέο κε ηακαηηθέο πεγέο, γλσζηέο σο ινπηξνπφιεηο, φπνπ ζε εηδηθά
πδξνζεξαπεπηήξηα νη ηνπξίζηεο ππφθεηληαη ζε θάπνηεο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, ζε
έλα ζπλδπαζκφ απνηνμίλσζεο θαη ζσκαηηθήο ραιάξσζεο.
 ζε νξεηλά ρσξηά ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ
θέληξν, πνπ απνηειεί ην ζηνηρείν έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ.
 ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο κε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ πξνζθέξνληαη φιεο νη
δπλαηφηεηεο γηα αλάπαπζε θαη άζιεζε.
 ζε θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο (camping), πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξν
αγξνηηθψλ νηθηζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη νηθνλνκηθά θνηλσληθά θαη
πνιηηηζκηθά.
 γηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο κε
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πιήξε θηινμελία θαη πξνζθνξά κνξθσηηθνχ,
ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο.
 ζε θέληξα δηεξρνκέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθνχο θφκβνπο θαη
δέρνληαη πεξαζηηθνχο γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ θηινμελία
 ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα. Οη δηαθνπέο
ζηηο

πεξηνρέο

απηέο

ζπλδένληαη

ελαζρνιήζεηο.(www.agrotourcrete.gr)
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κε

πλεπκαηηθέο

6.1.1 Αγξνηνπξηζκόο ζηελ Διιάδα

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν κηα ζηξνθή πξνο ηηο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ο αγξνηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο
ξπζκνχο θαη ζηε ρψξα καο κηαο θαη ε Διιάδα πξνζθέξεηαη γηα απηφ ην είδνο
ηνπξηζκνχ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 8) βιέπνπκε ησλ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.
Πίλαθαο 8: Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλωλ επηρεηξήζεωλ αλά λνκό

Πεγή: www.agrotour.gr
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ηελ Διιάδα κέρξη ην 1980, δελ ππήξρε θάπνηα νξγαλσκέλε κνξθή αγξνηνπξηζκνχ.
ην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνλ ηνπξηζηηθφ
ηνκέα,

αλαπηχρζεθε θαη ζηελ Διιάδα ν αγξνηνπξηζκφο. Αλαδχζεθε θπξίσο σο

ζπκπιήξσκα ηνπ ππάξρνληνο μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ζηηο παξαζαιάζζηεο,
ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, κε ηε κνξθή ησλ ελνηθηαδφκελσλ
δσκαηίσλ, δηακεξηζκάησλ θαη μελψλσλ, ρσξίο θακία θξαηηθή παξέκβαζε θαη
ζρεδηαζκφ (Ηαθσβίδνπ, 1999)
Οη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε αγξνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ. (Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα). Σν γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ηελ
ειιεληθή χπαηζξν άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα. Μειέηε
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηα πξψηα αγξνηνπξηζηηθά εγρεηξήκαηα έδεημε φηη
ζπκκεηείραλ 217 θνηλφηεηεο θαη 21 άγνλα λεζηά απφ 28 λνκνχο ηεο ρψξαο.
Σν Τπνπξγείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ην έηνο 2005 έζεζε σο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο γηα
αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ηνπο εμήο:
 Πξνψζεζε ηνπ ζεκαληηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ
νη γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ.
 Πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ηεο ληφπηαο αξρηηεθηνληθήο θαη
θνπιηνχξαο.
 Δλίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο ληφπηαο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ρεηξνηερλία
 Αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε γεσξγία.
 Γηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
 Καιπηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ηνπο
ληφπηνπο θαηνίθνπο.
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6.2 ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΗΔΡΓΔΗΑ

Μία ελαιιαθηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα είλαη ε ζηξνθή
πξνο ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Ζ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζα βνεζήζεη ηελ
ειιεληθή χπαηζξν λα αλαπηπρζεί αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα πξνζηαηεπζεί.
Ζ Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα είλαη κηα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ή
απνθεχγεη πιήξσο ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ, ξπζκηζηψλ
αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, νξκνλψλ θαζψο θαη πξφζζεησλ νπζηψλ ζηηο δσνηξνθέο. Οη
βηνινγηθνί θαιιηεξγεηέο βαζίδνληαη ζε ακεηςηζπνξά (ελαιιαγή θπηψλ γηα ζπγθνκηδή),
ππνιείκκαηα ζπγθνκηδψλ, αγξαλάπαπζε, δσηθά ιηπάζκαηα (θνπξηά) θαη κεραληθή
θαιιηέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ρψκαηνο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
κε ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηα θπηά θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ, εληφκσλ θαη
παξάζηησλ.(www.el.wikipedia.org)
Ζ Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα απνξξίπηεη ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, φπσο ηα
ζπλζεηηθά

δηδαληνθηφλα,

ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θαη γελεηηθά

ηξνπνπνηεκέλνπο

νξγαληζκνχο (Γ.Σ.Ο.). ε κεξηθέο ρψξεο, θπξίσο ζηελ Δπξψπε, ε βηνινγηθή
θαιιηέξγεηα νξίδεηαη θαη απφ ην λφκν, ψζηε ε εκπνξηθή ρξήζε ηνπ φξνπ «Βηνινγηθφ»
λα ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην θξάηνο. Κάπνην είδνο
«δηαπίζηεπζεο» πξνζθέξεηαη ζηνπο αγξφηεο έλαληη ακνηβήο, θαζηζηψληαο παξάλνκε
ηελ πψιεζε πξντφλησλ κε ηνλ ηίηιν «Βηνινγηθφ» ρσξίο απηή ηε δηαπίζηεπζε.
ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, αλήθεη θαη ε βηνδπλακηθή θαιιηέξγεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο
εζσηεξηθέο

δηδαζθαιίεο

ηνπ Ρνχληνιθ

ηάηλεξ (Rudolf

Steiner).

Ο

Ηάπσλαο

αγξφηεο Μαζαλφκπνπ Φνπθνπφθα εθεχξε έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνθάιεζε Φπζηθή
Καιιηέξγεηα.
Με ηε βηνινγηθή γεσξγία βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ
αλζξψπσλ θαη δεκηνπξγείηαη αξκνληθή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Οη παξαγσγνί βιέπνπλ
ηε βηνινγηθή γεσξγία ζαλ κηα δηέμνδν απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ απαηηεί λα παξάγνπλ
φζν ην δπλαηφ θζελφηεξα, γηαηί ε βηνθαιιηέξγεηα δελ απαηηεί κεγάια θεθάιαηα ή
πςειή ηερλνγλσζία θαη γηαηί ηα πξντφληα βξίζθνπλ εχθνιε δηέμνδν ζηηο αγνξέο, αθνχ
ζπλερψο απμάλεηαη ε δήηεζή ηνπο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα βηνινγηθά πξντφληα
θαη ησλ παξαγσγψλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Δίλαη ίζσο ε ιχζε ζην
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πξφβιεκα θαη ζα πξέπεη φινη καο λα ζηξαθνχκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κε
πξψηνπο ηνπο αγξφηεο νη νπνίνη φκσο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη
ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο γηα
ηηο ηερληθέο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.
Σα βηνινγηθά πξντφληα:
α) Παξάγνληαη κε θπζηθφ ηξφπν ρσξίο ηε ρξήζε ρεκηθψλ ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη
θαξκάθσλ, γη’ απηφ θάπνηεο θνξέο παζαίλνπλ δεκηέο θαη παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο
ζηελ αγνξά.
β) Γηαηεξνχλ ζε πνιχ ςειά επίπεδα ηα ζξεπηηθά ηνπο ζπζηαηηθά. Έηζη παξά ηελ
πςειφηεξε ηηκή ηνπο ηειηθά θνζηίδνπλ θζελφηεξα, δηφηη αλά κνλάδα βάξνπο είλαη
πνιιαπιάζηα πινπζηφηεξε ηξνθή απφ αληίζηνηρα «θζελφηεξα» ζπκβαηηθά πξντφληα.
γ) Γελ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία καο. Αληίζεηα, πεξηέρνπλ
πεξηζζφηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία, θαη ιηγφηεξν λεξφ. χκθσλα
κε έξεπλεο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο ηεο Γεξκαλίαο, ηα θνηλά ζπκβαηηθά πξντφληα
πεξηέρνπλ 23% πεξηζζφηεξν λεξφ απφ ηα βηνινγηθά»
Με ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ
θαη πγηέο πεξηβάιινλ, ζε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή γεσξγία πνπ ζπλερψο δεκηνπξγεί
κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Όια απηά καο απαιιάζζνπλ απφ έλα κεγάιν έκκεζν θφζηνο,
πνπ κπνξεί ζήκεξα λα κε γίλεηαη ηφζν μεθάζαξα αληηιεπηφ, φκσο ζα ην θαηαιάβνπκε
θαη ζα ην πιεξψζνπκε πνιχ αθξηβά ζην κέιινλ. Ζ βηνθαιιηέξγεηα δελ είλαη ε
επηζηξνθή ζηε ιίζηλε επνρή φπσο ηζρπξίδνληαη κεξηθνί. Αληηζέησο είλαη ε ζχγρξνλε
εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο κε θπζηθφ ηξφπν θαη ζεβαζκφ ζηε θχζε, φκσο
απαηηεί πεξηζζφηεξε δνπιεηά, είλαη πην επίπνλε γηα ην γεσξγφ, ελψ θέξεη ειάρηζηα
θέξδε γηα ηε βηνκεραλία θαη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα. Απηφο πνπ σθειείηαη είλαη
κφλν ν θαηαλαισηήο. Ζ βηνινγηθή γεσξγία δελ πξνσζείηαη φπσο ζα έπξεπε απφ ην
θξάηνο ή άιινπο θνξείο θαη νη γεσξγνί ζπλήζσο κφλνη ηνπο πξνζπαζνχλ λα
ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ, γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο,
ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
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6.2.1 Πηζηνπνίεζε

Ζ πηζηνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε, κέζα απφ ην λφκν, γηα ηε
ρξήζε

ηνπ

φξνπ

«βηνινγηθφ».

Σελ

πηζηνπνίεζε

ηελ

εθαξκφδνπλ λνκηθά

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηα νπνία νλνκάδνληαη «Πηζηνπνηεηηθνί Οξγαληζκνί» θαη
ππφθεηληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, έλαληη ακνηβήο. Σν δήηεκα ηεο πηζηνπνίεζεο έρεη
πξνθαιέζεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζηνπο θφιπνπο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Πνιινί
πηζηεχνπλ φηη, κε ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, πξνζηαηεχεηαη θαη ειέγρεηαη ην
ηειηθφ πξντφλ. Όκσο, εθθξάδνληαη θφβνη θαη αζθείηαη θξηηηθή απφ θάπνηνπο άιινπο.
Δπεηδή ηελ πηζηνπνίεζε ηελ θάλνπλ ηδησηηθνί νξγαληζκνί ζέηνπλ ην εμήο εξψηεκα:
«Πψο είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ζην πξφηππν φηαλ δίλεη ηηο
πηζηνπνηήζεηο κηα ηδησηηθή εηαηξία, δειαδή έλαο νξγαληζκφο πνπ νθείιεη λα έρεη
θέξδνο; Μήπσο ην θεξδνζθνπηθφ θίλεηξν πνπ έρεη θάζε εηαηξία νδεγήζεη ζηνλ
εθθπιηζκφ ηεο πνηφηεηαο αληί ζηελ εμαζθάιηζή ηνπ;» Μηα άιιε θξηηηθή πνπ αζθείηαη
είλαη φηη κέζα απφ ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο
πηζηνπνίεζεο, απμάλεη πεξηζζφηεξν ε ηηκή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ.

6.2.2 Οξόζεκα ζηελ Ηζηνξία ηεο Βηνινγηθήο Γεωξγίαο



1924 Ξεθίλεκα κε ην ζεκηλάξην ηνπ Rudolf Steiner ζηε βηνδπλακηθή γεσξγία



1930/1940 5ξάζε ηνπ Dr. Hans Muller ζηελ Διβεηία (νξγαληθή-βηνινγηθή
γεσξγία πνπ είλαη ζήκεξα ε πιένλ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή βηνινγηθή γεσξγίαο
ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηηο νξγαλψζεηο Bioland θαη
BioSuisse.



1973 Ηδξχεηαη ην εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διβεηία
(FiBL). ήκεξα είλαη ην κεγαιχηεξν παγθνζκίσο.
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1980 Ηδξχνληαη νη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ βηνινγηθή γεσξγία.



1990 Γίλεηαη ε πξψηε έθζεζε Biofach ζηελ Γεξκαλία. ήκεξα είλαη ε
κεγαιχηεξε έθζεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ παγθνζκίσο.



1991 Ηδξχεηαη ην επξσπατθφ ηκήκα ηεο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο θηλεκάησλ
βηνινγηθήο γεσξγίαο (IFOAM European Regional Group).



1991 5εκνζηεχεηαη ν Καλνληζκφο 2092/91 γηα ηελ Βηνινγηθή Γεσξγία ζηελ
επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σίζεηαη ζε ηζρχ ην 1993.



1999 5εκνζηεχεηαη ν Καλνληζκφο 1804/99 πνπ πξνβιέπεη θαλφλεο γηα ηελ
βηνινγηθή δσηθή παξαγσγή.



2000 Agenda 2000 πνπ κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη κέηξα ππνζηήξημεο ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο (Καλνληζκφο 1257/99 γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε).



2001 Ηαλνπάξηνο. Ζ θξίζε ησλ «ηξειψλ αγειάδσλ» είρε ζαλ απνηέιεζκα
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηελ
βηνινγηθή γεσξγία.



2001 Μάηνο. Σα πξψηα βήκαηα γηα έλα Δπξσπατθφ ρέδην δξάζεο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.

6.2.3 Βηνινγηθή γεωξγία ζηελ Διιάδα

Ζ εθαξκνγή ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ '80, φηαλ θάπνηνη κεκνλσκέλνη αγξφηεο θηλήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή, απνξξίπηνληαο ηηο ρεκηθέο εηζξνέο. Ζ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ
2092/91 ην 1993 ζηε ρψξα καο, έδσζε ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε κεηαηξνπή πνιιψλ
ζπκβαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε βηνινγηθέο. Δπηπιένλ, ε ζέζπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαλνληζκνχ δεκηνχξγεζε έλα πιαίζην θνηλνηηθψλ θαλφλσλ παξαγσγήο, επηζήκαλζεο
θαη ειέγρνπ, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε γεσξγία κε νηθνινγηθέο κεζφδνπο, ζην κέηξν πνπ ην
πιαίζην απηφ εγγπάηαη ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη
εκπνδίδεη ηελ αλσλπκία ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, εμαζθαιίδνληαο
παξάιιεια ηε δηαθάλεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηεξγαζίαο. Σν 1996
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μεθίλεζε ην θαζεζηψο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΟΚ) 2078/92, δίλνληαο πεξαηηέξσ ψζεζε ζηε βηνινγηθή γεσξγία, κε αχμεζε ησλ
βηνινγηθά θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ.
Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, δεκηνπξγεί έλα εμαηξεηηθά ζεηηθφ
πιαίζην πνπ βνεζά ζηελ αλάδεημε ηεο βηνινγηθήο γεσξγία, απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ
πεξηζσξίνπ πνπ εμππεξεηεί κηα πεξηνξηζκέλε αγνξά – ζε κηα ελαιιαθηηθή γεσξγηθή
πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα παξάγεη αζθαιή ηξφθηκα, λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ.
Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη:
 Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ Δπαξρία Αηγηαιείαο ηνπ
Ννκνχ Αραΐαο, ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Παλαηγεηάιεηαο Έλσζεο
Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ.
 Πξφγξακκα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ειηάο ζηελ Μεζζεληαθή Μνλή (Πχξγνο
Λεχθηξνπ).
 Ο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ΒΗΟΣΟΠ ζηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, κε 15
παξαγσγνχο, πνπ θαιιηεξγνχλ 300 πεξίπνπ ζηξέκκαηα κε ζηηεξά, φζπξηα,
ηνκάηα, ακπγδαιηέο, βεξηθνθηέο, θεξαζηέο, δακαζθεληέο, ξνδαθηληέο θαη
αθηηλίδηα.
 ην ρσξηφ Λαχθνο Πειίνπ γίλεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή
αξσκαηηθψλ θπηψλ.
 ηελ

θνηλφηεηα Ππξγέιια

Αξγνιίδνο, θαιιηεξγνχληαη

βηνινγηθά

100

ζηξέκκαηα κε εζπεξηδνεηδή
Έλαο αλεπηπγκέλνο ζρεηηθά ηνκέαο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα είλαη ε
ακπεινπξγία. Σν εχθξαην θιίκα, ην ηδηφξξπζκν ειιεληθφ αλάγιπθν θαη νη κηθξέο
ακπειννηληθέο

εθκεηαιιεχζεηο

απνηεινχλ

βάζε

γηα

εχθνιε

αλάπηπμε

ηεο

ακπεινπξγηθήο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα. ρεδφλ ην 50% απφ ην ζχλνιν
ησλ ειιεληθψλ νηλνπνηείσλ, ηδησηηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ, πξνηείλνπλ ζήκεξα
«βηνινγηθά θξαζηά» ή αθξηβέζηεξα θαη φπσο πξέπεη λα ιέγνληαη –ηνπιάρηζηνλ πξνο ην
παξφλ– «νίλνη απφ ζηαθχιη βηνινγηθήο γεσξγίαο». Ζ Δ.Δ., κε ηνλ θαλνληζκφ 837/2007,
ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ θαλνληζκφ 2092/91, έζεζε ηηο βάζεηο γηα έλαλ επξσπατθφ
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θαλνληζκφ πηζηνπνίεζεο βηνινγηθνχ νίλνπ. Οη πξνζπάζεηεο φκσο γηα ηε ζέζπηζή ηνπ
δελ έρνπλ αθφκε θαξπνθνξήζεη.
Δθηφο απφ ηελ ακπεινπξγηθή βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, ζηελ Διιάδα είλαη πνιιά ηα
νηλνπνηεία πνπ αθνινπζνχλ θαη άιια πξφηππα, πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζην νηλνπνηείν θαη ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο, ηα γλσζηά (ISO
θαη HACCP). Δπίζεο, κε πξσηνβνπιία ηνπ κεγαιχηεξνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο
βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο Διιάδαο θαη νκάδαο δεκνζηνγξάθσλ νίλνπ, έρεη θαζηεξσζεί
απφ ην 2005 άηππνο, εηήζηνο δηαγσληζκφο νίλσλ απφ ζηαθχιη βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
(ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 11 νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, νη δχν
κεγαιχηεξνη

εθ

ησλ

νπνίσλ

πηζηνπνηνχλ

ηα

πεξηζζφηεξα

ζρεηηθά

θξαζηά

(www.newwinesofgreece.com)

Ζ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, θαηέρεη έλα απφ ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά βηνινγηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ γηα ην
έηνο 1999 αλήιζε ζην 0,6% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο γεο, ελψ ην 2005
δηακνξθψζεθε ζην 3% πεξίπνπ. ε νιφθιεξε ηε ρψξα, νη ζπλνιηθά βηνινγηθά
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (ρσξίο ηνπο βνζθφηνπνπο) αλήιζαλ ην 2005 ζε 1.037 ρηι.
ζηξέκκαηα. Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ζπγθεληξψλεη ην 2005 ην κεγαιχηεξν
αξηζκφ ζε βηνινγηθά θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (κεξίδην 18,6% καδί κε ηνπο
βνζθφηνπνπο), ελψ φζνλ αθνξά ηα είδε θαιιηέξγεηαο, ηελ πξψηε ζέζε γηα ην 2005
θαηέρνπλ ηα ζηηεξά κε πνζνζηφ 38,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνθαιιηεξγνχκελσλ
εθηάζεσλ θαη αθνινπζεί ε ειηά κε κεξίδην 38,2%. Αμηφινγν πνζνζηφ επίζεο
θαηαιακβάλνπλ θαη νη ακπεινθαιιηέξγεηεο (3,8%)(www.bioport.gr)

6.2.4 Βηνινγηθή Κηελνηξνθία

Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα κεηά ηελ είζνδν ζε
ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1804/99 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε γηα ηα
θηελνηξνθηθά πξντφληα, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2092/91 πεξί ηνπ Βηνινγηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά
πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο.
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Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, φζν
αθνξά ηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία, ιφγσ ησλ επλντθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ,
ησλ πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ηεο
εθαξκνγήο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο ε νπνία κπνξεί εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε
βηνινγηθή.
Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ βηνινγηθή γεσξγία, επεηδή
νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ εθηφο απφ ηελ βφζθεζε θαιχπηνληαη θαη κε
βηνινγηθέο δσνηξνθέο. Σν ζχζηεκα δψα-θπηά είλαη αιιεινεμαξηψκελν θαη ε
πξνζηαζία ηνπ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.
Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί κία κέζνδν παξαγσγήο
βηνινγηθψλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο (θξέαο, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, απγά),
πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ, ζπκβάιεη ζηελ αεηθνξία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη είλαη
πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ Έιιελα θηελνηξφθν. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο ζηε
ρψξα καο.

6.2.5 Πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο

Παξά ηελ κεγάιε ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ
δήηεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, έρεη δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρεη ε αληαπφθξηζε απφ ηνπο αγξφηεο ζηελ
παξαγσγή ηέηνησλ πξντφλησλ θαη φζνη ζηξέθνληαη ζε απηή αληηκεησπίδνπλ πνιιά
πξνβιήκαηα.
Ζ βηνινγηθή γεσξγία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη θαη’ αξρήλ
κε ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, ηηο δπζθνιίεο πξνκήζεηαο βηνινγηθψλ εθνδίσλ, ηε
θπηνπξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ, ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε, ηε δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ,
ηελ πηζηνπνίεζε αιιά θαη ηνπο ειέγρνπο πηζηνπνίεζεο θ.α.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα
κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:
Έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ
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Έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο
ζε βηνινγηθά πξντφληα
ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ
ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ
ηε δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηεζλψο
ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα
ηελ εθπαίδεπζε ησλ γεσπφλσλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη είηα ζα
γίλνπλ εθπαηδεπηέο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ, είηε ζα γίλνπλ ηερληθνί ζχκβνπινη
ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε βηνινγηθή γεσξγία

47

6.3 ΔΝΝΑΛΑΚΣΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΑΞΗΕΟΤΝ
ΠΡΟΟΥΖ
6.3.1 Ηππνθαέο
Σν Ηππνθαέο είλαη θπιινβφινο ζάκλνο πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Διαηαγλίδεο
(www.el.wikipedia.org/wiki/Ηππνθαέο). Ο θαξπφο ηνπ είλαη ζαλ εθείλνο ηνπ ζηαθπιηνχ
αιιά ζε πνξηνθαιί ρξψκα. Δηθάδεηαη πσο πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, πνπ παξαηήξεζαλ φηη νξηζκέλα άινγα ηα νπνία είραλ
ηξαπκαηηζηεί θαη έηξσγαλ απφ απηνχο ηνπο θαξπνχο αλάξξσλαλ γξεγνξφηεξα θαη
απνθηνχζαλ πην ιακπεξφ θαη πην δπλαηφ ηξίρσκα. Έηζη ην νλφκαζαλ ηππνθαέο απφ ην
ίππνο: άινγν θαη ην θάνο: θψο, ιάκςε.

Σν θπηφ απηφ θαιιηεξγείηαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ρψκαηνο, κπνξεί λα επδνθηκήζεη
θαη ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο παγεηνχ θαη μεξαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ππεξηξνθέο, επηζηήκνλεο ηνπνζεηνχλ ηνλ θαξπφ ηνπ ζηνπο δέθα
πην ζεξαπεπηηθνχο ηνπ θφζκνπ. χκθσλα πάληα κε επηζηήκνλεο πεξηέρεη 190 πνιχηηκεο
νπζίεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Οη θαξπνί ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή
ειαίνπ θαη ηα θχιια ηνπ ζηελ παξαζθεπή αθεςήκαηνο.
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ηελ Διιάδα ε θαιιηέξγεηα ηνπ ηππαθανχο μεθίλεζε ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα θαη ε
πξψηε παξαγσγή αλακέλεηαη ζην ηέινο ηνπ 2012. Σφηε είλαη πνπ ζα θξηζεί εάλ ε
πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο ζηελ ρψξα καο ζα είλαη αληάμηα ησλ πξνζδνθηψλ.
χκθσλα κε ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νη πνιιέο ρξήζεηο
ηνπ θπηνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξν. Θεσξείηαη απφ
πνιινχο σο ε λέα ηάζε ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθψλ κε επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο θαη ην κέιινλ
ηνπ θξίλεηαη ιακπξφ. Ήδε ζηελ Διιάδα θπθινθνξνχλ ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο κε
θχξην ζπζηαηηθφ ηνπο ην ηππαθαέο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ηππαθανχο κπνξεί λα βγάιεη ηνλ Έιιελα αγξφηε απφ ην αδηέμνδν
θαη λα ηνπ εμαζθαιίζεη έλα πνιχ θαιφ εηζφδεκα. Δπίζεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (π.ρ. ηα ζρέδηα βειηίσζεο, ε βηνινγηθή παξαγσγή,
νη επελδχζεηο ζηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία θαη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο).

6.3.2 Αξόληα
Μηα άιιε δπλακηθή θαιιηέξγεηα πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πξφζζεηνπ
εηζνδήκαηνο γηα ηνπο Έιιελεο γεσξγνχο είλαη ε αξφληα ή φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη σο
αξφληα ε κειαλφθαξπε.
Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο ζεσξνχληαη ηδαληθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα
απηνχ ηνπ θπηνχ αλ θαη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ζε ρψξεο κε πην αθξαίν θιίκα (π.ρ.
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Ρσζία ). Ο θαξπφο είλαη πινχζηνο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ελψ ηα εθρπιίζκαηα ησλ
θχιισλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.
Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ παξαζθεπή ρπκνχ, καξκειάδαο θαη γιπθψλ.
Κχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αξφληαο είλαη ην ρακειφ θφζηνο θαη ε
νηθνλνκηθή απφδνζε. χκθσλα κε εθηηκήζεηο κπνξεί λα απνδψζεη 1000-1400 επξψ
θαζαξφ εηζφδεκα αλά ζηξέκκα ζε θαιιηέξγεηεο πνπ θζάλνπλ ηελ πιήξε απφδνζε
(έπεηηα απφ 5 έηε θαιιηέξγεηαο).

Ζ αξφληα απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο. Βέβαηα φπσο θάζε θαηλνχξγηα
θαιιηέξγεηα θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα πεηξακαηηθφ ζηάδην φπνπ ζα θαιιηεξγεζνχλ
κηθξέο εθηάζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα εάλ ην θπηφ είλαη πξνζνδνθφξν λα πξνρσξήζνπκε
θαη ζε θαιιηέξγεηα κεγαιχηεξσλ εθηάζεσλ.

6.3.3 Σξνύθα
Έλα άιιν είδνο θαιιηέξγεηαο ζρεηηθά άγλσζην ζηελ ρψξα καο είλαη ε ηξνχθα. Ζ
ηξνχθα είλαη έλα πνιχ ζπάλην είδνο ππφγεηνπ καληηαξηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηηο ξίδεο
νξηζκέλσλ εηδψλ δέλδξσλ. Έρεη ζρήκα θνλδχινπ, κεγέζνπο 2-7 ζπλήζσο εθαηνζηψλ
γθξηδφκαπξα έσο σρξφιεπθα, πνπ παξάγεηαη κέζα ζην έδαθνο ζε βάζνο 6-15 πεξίπνπ
εθαηνζηψλ. Ζ ππφγεηα θαξπνθνξία ησλ ηξνπθψλ ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, μεξέο ή επνρέο παγεηνχ ζηηο νπνίεο ηα
ππέξγεηα καληηάξηα ζα ήηαλ εθηεζεηκέλα. H γαζηξνλνκηθή θαη ζξεπηηθή ηνπ αμία
θάλνπλ απηφλ ηνλ κχθεηα έλα απφ ηα πιένλ πεξηδήηεηα εδέζκαηα παγθνζκίσο. Σνπ
απνδίδνληαη, επίζεο, ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο θαηά κπτθψλ θαη αξζξηηηθψλ πφλσλ θαη
πςειψλ επηπέδσλ ρνιεζηεξφιεο. Κπξίσο, φκσο, ηνπ απνδίδνληαη ηζρπξέο αθξνδηζηαθέο
ηδηφηεηεο . (www. el.wikipedia.org/wiki/Σξνχθα).
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ηελ Διιάδα νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά άγλσζηε θαιιηέξγεηα . Όκσο, ε
ηξνχθα απνηειεί έλα ηδαληθφ πξντφλ ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή
ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν θαη φρη κφλν.
Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηξνχθαο είλαη ηα παξαθάησ:


Λίγα ζηξέκκαηα γηα κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε



Διάρηζηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία



Φηιηθή θαιιηέξγεηα πξνο ην πεξηβάιινλ



πλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε επηινγή ηεο ηξνχθαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε.
Σν εηζφδεκα πνπ ππφζρεηαη είλαη αξθεηά πςειφ αξθεί λα γίλνπ νη ζσζηέο θηλήζεηο.

6.3.4 Άιιεο θαιιηέξγεηεο
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πνιιά ππνζρφκελεο θαιιηέξγεηεο ππάξρνπλ θαη κεξηθέο αθφκα
πνπ αλαθνξηθά είλαη:
 Δθηξνθή ζαιηγθαξηψλ
 Καιιηέξγεηα θξαληάο
 Καιιηέξγεηα ξνδηνχ
Απηνί νη ηνκείο είλαη ππφ αλάπηπμε ζηελ Διιάδα θαη αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ηεο ππαίζξνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ.

.
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6.4 ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ
Βηνθαχζηκα νλνκάδνληαη ηα θαχζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκάδα. ηελ
θαηεγνξία ησλ βηνθαπζίκσλ αλήθνπλ:
Νηίδει βηνινγηθήο πξνέιεπζεο
Βηναηζαλφιε
Βηναέξην
Βηνκεζαλφιε
Καζαξά θπηηθά έιαηα
Βηνδηκεζπιαηζέξαο

Ζ νδεγία 2003/30/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα βηαθαχζηκα πξνηξέπεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ κε βηνθαχζηκα ζε πνζνζηφ ην νπνίν
αλακέλεηαη λα μεπεξλά ην 6%.
ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα ππάξρεη παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θπξίσο Βηνληίδει θαη
Βηναηζαλφιε. Σν βηνληίδει παξάγεηαη απφ πξψηεο χιεο φπσο ειίαλζνο, ειαηνθξάκβε,
αγξηαγθηλάξα, βακβάθη θαη ζφγηα. Αληίζηνηρα ε βηναηζαλφιε παξάγεηαη απφ ζηηάξη,
αξαβφζηην, ηεχηια θαη ζφξγν. Οη θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο γηα βηαθαχζηκα ζηελ ρψξα
καο είλαη ν ειίαλζνο θαη ε ειαηνθξάκβε.
ηε ρψξα καο, εμαηηίαο ηνπ θιίκαηφο ηεο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε θαιιηέξγεηα
πξψησλ πιψλ γηα βηνθαχζηκν. Ζ ζηξνθή ζε ηέηνηνπ είδνο θαιιηέξγεηα κπνξεί λα
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επηθέξεη νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη γεληθφηεξα ηεο ρψξαο
καο. Ήδε νη εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη νινέλα θαη απμάλνληαη. Δπηπιένλ, ε ηηκή ησλ
νξπθηψλ θαπζίκσλ αξρίδεη λα γίλεηαη απαγνξεπηηθή θαη έηζη ε παγθφζκηα νηθνλνκία
ζηξέθεηαη πξνο ηα βηνθαχζηκα. Δίλαη ινηπφλ επθαηξία, κηα άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε,
γηα ηνπο αγξφηεο ηεο ρψξαο καο ε ζηξνθή πξνο ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ.
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7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ

Ο ειιεληθφο γεσξγηθφο ηνκέαο απνηεινχζε θαη ζα απνηειεί πάληα έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ Έιιελα αγξφηε ζα πξνθχςεη απφ ηελ αχμεζε
ηνπ αγξνηηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο. Μηα αχμεζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζε θάζε πξφγξακκα θαη
απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο:
 Βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο
 Γηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
 Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο
Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα είλαη φηη ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ έρεη κεησζεί
εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ιακβάλνπκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γεληθφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν
θαηεγνξίεο:
1. ε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ
γεσξγηθψλ δηαξζξψζεσλ.
2. ε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο αιιά θαη νιφθιεξν ην θξάηνο ζα πξέπεη ελεξγήζεη
θαηάιιεια έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ε ρψξα καο λα απνξξνθήζεη ζε κέγηζην βαζκφ ηηο
επελδχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ (ΔΠΑ, Π.Α.Α θ.α.). Με ηελ
νξζή ρξήζε απηψλ ησλ ρξεκάησλ-επελδχζεσλ ν ειιεληθφο αγξνηηθφο ηνκέαο ζα
κπνξέζεη λα θάλεη βήκαηα πξνφδνπ.
Βέβαηα πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ παξαγσγψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Θα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπκε κε ηα
Δπξσπατθά πξφηππα εμαζθαιίδνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ.
Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ είλαη ν
αγξνηνπξηζκφο. Όκσο ,γηα λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε πιήξσο απηφ ην ζηφρν ζα
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πξέπεη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε ππνδνκή. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο
αιιά θαη ην πην ζεκαληηθφ πνπ είλαη ε εθπαίδεπζε. Ο Έιιελαο αγξφηεο ή θάηνηθνο ηεο
ππαίζξνπ δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηξαθεί θαη λα
αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Κάπνηα ζσζηά βήκαηα έρνπλ γίλεη πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε αιιά ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο κηαο θαη ε
ρψξα καο πξνζθέξεηαη γηα απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ.
Ζ βηνθαιιηέξγεηα είλαη επίζεο κηα άιιε θαιή ιχζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ
ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα. Δίλαη γεγνλφο φηη ην θφζηνο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη
ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο ζπκβαηηθήο, φπσο θαη νη ηηκέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ
πνπ είλαη πςειφηεξεο.
Ζ ζηξνθή ζε δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο απηέο ηνπ ηππνθανχο, ηεο αξφληαο, ηεο
ηξνχθαο αιιά θαη απηέο ηνπ ξνδηνχ, ε εθηξνθή ζαιηγθαξηψλ θ.α κπνξεί λα απνηειέζεη
ηελ ιχζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ζηηο κέξεο καο φπνπ νη
επηδνηήζεηο γηα ηηο παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Δπηπιένλ ε
θαιιηέξγεηα θπηψλ γηα βηνθαχζηκα είλαη άιιε κηα επθαηξία γηα ηνπο Έιιελεο αγξφηεο
λα απμήζνπλ ην πξνζσπηθφο ηνπο εηζφδεκα.
Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν γεσξγηθφο ηνκέαο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη έλαλ
απφ ηνπο θηλεηήξηνπο κνρινχο ψζηε λα κπνξέζεη ε ρψξα καο λα αληαπεμέιζεη ζηελ
παγθφζκηα θξίζε. Απνηεινχζε θαη ζα απνηειεί πάληα έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα δψζνπκε ηελ
απαξαίηεηε πξνζνρή έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί.
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