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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Η προώθηση των εναλλακτικών καλλιεργειών που διαθέτουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και παρέχουν σηµαντικές προοπτικές εκµετάλλευσης και 

προσαρµογής στις εγχώριες εδαφοκλιµατικές συνθήκες, προσφέροντας ικανοποιητικό 

κέρδος στον παραγωγό, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναδιαµόρφωσης του 

αγροτικού µοντέλου ανάπτυξης, βάσει των αρχών της βιωσιµότητας και αειφορίας. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση των 

απόψεων και στάσεων των Ελλήνων παραγωγών αναφορικά µε τις δυνατότητες 

ανάπτυξης και προώθησης των εναλλακτικών καλλιεργειών.  

Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού µοιράστηκε ειδικό 

ερωτηµατολόγιο σε 54 παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στο νοµό Κιλκίς και, 

στη συνέχεια, τα δεδοµένα επεξεργάστηκαν στατιστικά. 

Αποτελέσµατα: Η συντρηπτική πλειοψηφία των παραγωγών ασχολείται µε τις 

συµβατικές καλλιέργειες, ενώ οι προσδοκίες τους για το µέλλον των εναλλακτικών 

καλλιεργειών είναι αρκετά αρνητικές. Ως βασικότερα εµπόδια για την προώθηση και 

υιοθέτησή τους αναδείχθηκαν το έλλειµµα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης από τους 

επίσηµους φορείς, η έλλειψη κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού και το χαµηλό 

περιθώριο κέρδους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο µετάβασης. 

Συµπεράσµατα: Η εγχώρια αγροτική ανάπτυξη συνεχίζει να βασίζεται σε συµβατικά 

καλλιεργητικά µοντέλα και ποικιλίες, αν και οι νέες ευνοϊκές επενδυτικές συνθήκες 

που διαµορφώνονται µπορούν να αποτελέσουν έναυσµα για την προώθηση των 

εναλλακτικών καλλιεργειών στην Ελλάδα. 

Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικές καλλιέργειες, συµβατική γεωργία, παραγωγοί, ΚΑΠ 
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ABSTRACT 

Introduction : The promotion of alternative crops which have special features and 

provide significant development and adaptation potential to domestic soil and climate 

conditions, providing adequate profit to producers, is under the broader context of 

reshaping the agricultural model, based on the principles of sustainability.  

Aim : Aim of this thesis is to explore the views and attitudes of Greek producers 

regarding the potential development and promotion of alternative crops.  

Methodology: In order to achieve the research objective, a special questionnaire was 

shared to 54 active producers in the prefecture of Kilkis and then respective data were 

processed statistically. 

Results: The vast majority of producers is involved with conventional crops and their 

expectations for the future of alternative crops is quite negative. The main obstacles 

for their promotion and adoption highlighted were the lack of information and 

education by the official bodies, the lack of appropriate machinery and the low profit 

margin, particularly during a transition period.   

Conclusions: The domestic agricultural development continues to be based on the 

conventional agriculture models and varieties, although the new favorable investment 

conditions can spur the promotion of alternative crops in Greece. 

Keywords: alternative crops, conventional agriculture, producers, CAP 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά βασικό αναπτυξιακό άξονα 

της χώρας και κρίσιµο παράγοντα κοινωνικής συνοχής, συνεισφέροντας σηµαντικά 

στην οικονοµική ευηµερία, στις εξαγωγές και στην απασχόληση. Ωστόσο, τις 

τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µία σταδιακή πτωτική τάση, όπως αντανακλάται 

στη µείωση της απασχόλησης, στον περιορισµό του αγροτικού εισοδήµατος και την 

ερηµοποίηση σηµαντικού ποσοστού των καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Επιπλέον, οι 

συνεχείς µεταβολές στον τρόπο άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλες εγγενείς δυσχέρειες της 

ελληνικής γεωργίας έχουν αναδείξει µία σειρά διαρθρωτικών προβληµάτων, τα οποία 

εντατικοποιήθηκαν µε την έλευση και εξάπλωση της δηµοσιονοµικής κρίσης στη 

χώρα.  

Παράλληλα, σε παγκόσµιο επίπεδο οι εξελίξεις στον πρωτογενή τοµέα είναι 

ραγδαίες. Το συνεχιζόµενο διατροφικό πρόβληµα, οφειλόµενο και στην αύξηση του 

παγκόσµιου πληθυσµού, η ισχυροποίηση των µεγάλων πολυεθνικών εταιριών, οι 

κοινωνικές αδικίες στη διανοµή των καλλιεργήσιµων εκτάσεων και η αυστηροποίηση 

του ρυθµιστικού πλαισίου έχουν δηµιουργήσει νέες συνθήκες για τη γεωργία, η οποία 

πλέον στρέφεται σε περισσότερο αειφορικά και βιώσιµα µοντέλα. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση συµβάλλουν και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, δεδοµένου ότι η 

συµβατική γεωργία έχει πλέον ιδιαίτερα αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα στις 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις και στις ευρύτερες κοινότητες που εξαρτώνται από τον 

πρωτογενή τοµέα. Η ανάγκη µετάβασης σε ένα µοντέλο βιώσιµης αγροτικής 

ανάπτυξης είναι πια σαφής, όπως αποδεικνύεται και από τις νέες κατευθύνσεις της 

ΚΑΠ για το 2020.  

Υπό αυτό το πρίσµα, οι εναλλακτικές και βιολογικές καλλιέργειες, σε συνδυασµό µε 

τις σύγχρονες καλλιεργητικές µεθόδους, αποτελούν βασικούς άξονες του νέου 

γεωργικού µοντέλου και κυρίαρχες προτεραιότητες της αγροτικής πολιτικής. Οι νέες 

συνθήκες που διαµορφώνονται στην εσωτερική και παγκόσµια αγορά των αγροτικών 

προϊόντων αναδεικνύουν σηµαντικές ευκαιρίες στην καλλιέργεια εναλλακτικών 

ποικιλιών και την εισαγωγή σύγχρονων πρακτικών καλλιέργειας και µεταποίησης. 

Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί αντιµετωπίζουν κρίσιµης σηµασίας προβλήµατα, ως 

απόρροια τόσο του παραδοσιακού συµβατικού µοντέλου που κυριαρχεί στην 
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ελληνική γεωργία όσο και του γενικότερου υφεσιακού οικονοµικού περιβάλλοντος, 

δεδοµένου µάλιστα ότι τις προηγούµενες δεκαετίες η χώρα στράφηκε στον τριτογενή 

τοµέα, αγνοώντας τις πραγµατικές ανάγκες της γεωργίας.  

Το τελευταίο διάστηµα όλο και περισσότεροι αγρότες µεταβαίνουν σε ένα µοντέλο 

εναλλακτικής καλλιέργειας, το οποίο αφορά τόσο τις νέες µεθόδους που είναι φιλικές 

προς το περιβάλλον, όσο και τις νέες εναλλακτικές ποικιλίες, οι οποίες έχουν 

ονοµαστεί έτσι για να καταδειχθεί πως αυτές αποτελούν µία νέα απόπειρα για τους 

γεωργούς που αναζητούν µία διέξοδο από τη συµβατική γεωργία, σε µία προσπάθεια 

να προστατέψουν το εισόδηµά τους. Ειδικά οι εναλλακτικές καλλιέργειες αφορούν 

αυτές τις ποικιλίες που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρέχουν σηµαντικές 

προοπτικές εκµετάλλευσης, έχουν ικανοποιητική ικανότητα προσαρµογής στις 

εκάστοτε εδαφοκλιµατικές συνθήκες και, παράλληλα, προσφέρουν στον παραγωγό 

ικανοποιητικό κέρδος, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα αρωµατικά, υποτροπικά 

και κτηνοτροφικά φυτά. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και 

στάσεων των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στο νοµό Κιλκίς αναφορικά µε τις 

εναλλακτικές καλλιέργειες που µπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή, ώστε να 

εξακριβωθεί αν ο αγροτικός πληθυσµός του νοµού είναι πρόθυµος να µεταβεί σε ένα 

περισσότερο βιώσιµο µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης. Για την πραγµατοποίηση του 

ερευνητικού σκοπού πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε δείγµα 54 παραγωγών του νοµού 

Κιλκίς, µέσω ερωτηµατολογίου που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τους στόχους 

της παρακάτω έρευνας.  

Η δοµή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο 

εξετάζεται το ζήτηµα της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής, παρουσιάζοντας τις βασικότερες κατευθύνσεις της ΚΑΠ, τις εξελίξεις και 

προοπτικές και τα κίνητρα ανάπτυξης των εναλλακτικών καλλιεργειών. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο µελετώνται οι συµβατικές και εναλλακτικές καλλιέργειες, αναφορικά µε τις 

βασικές έννοιες και κατηγοριοποιήσεις, τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα και τη 

σχέση οικονοµικής ανάπτυξης και εναλλακτικών καλλιεργειών. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στις απόψεις των αγροτών για τις εναλλακτικές καλλιεργητικές πρακτικές και 

ποικιλίες µέσω ενδελεχούς επισκόπησης της προηγούµενης ερευνητικής 

βιβλιογραφίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται εν συντοµία η διάρθρωση της 
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γεωργίας στο νοµό Κιλκίς και καταγράφονται τα κίνητρα υιοθέτησης των 

εναλλακτικών καλλιεργειών στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον πρόσφατο επενδυτικό 

νόµο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική µεθοδολογία και στο 

πέµπτο τα στατιστικά αποτελέσµατα. Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ευρωπαϊκή αγροτική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έχει εν πολλοίς βασιστεί 

στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί µία δυναµικά εξελισσόµενη 

ευρωπαϊκή πολιτική που έχει διέλθει σηµαντικών µεταρρυθµιστικών σταδίων σε 

αναλογία µε τις εκάστοτε επικρατούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Ο δηµόσιος 

παρεµβατισµός σε επίπεδο ΕΕ στον κλάδο της γεωργίας και της αντίστοιχης 

δραστηριότητας διαθέτει µία ευρεία αιτιολογική βάση, συµπεριλαµβανοµένων των 

παραγόντων της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την παραγωγή, του βιολογικού 

χαρακτήρα της γεωργίας, των περιβαλλοντικών επιδράσεων και των ιδιαίτερων 

γνωρισµάτων των αγορών. Συνεπώς, η ΚΑΠ καθόλη τη διάρκεια της εξελικτικής της 

πορείας προσανατολίζεται προς την προστασία των καταναλωτών και των 

παραγωγών, τη διασφάλιση της επάρκειας των γεωργικών προϊόντων, τον εφοδιασµό 

της αγοράς και τη βέλτιστη διαχείριση των τιµών, εστιάζοντας στον περιορισµό των 

εµπορικών στρεβλώσεων που προκύπτουν, στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και την 

περιβαλλοντική προστασία.  

Οι τελευταίες µεταρρυθµιστικές εξελίξεις της ΚΑΠ προσανατολίζονται στην πλήρη 

απελευθέρωση του εµπορίου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών 

µέσω της διασύνδεσης της παραγωγής µε τις καταναλωτικές ανάγκες, την προώθηση 

της αειφόρου γεωργίας και την ενθάρρυνση της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης. Η 

τρέχουσα φιλοσοφία της ΚΑΠ βασίζεται σε µία σειρά καινοτόµων ρυθµίσεων, όπως 

είναι η πολλαπλή συµµόρφωση, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η ενιαία 

αποδεσµευτική ενίσχυση και το σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών. Είναι 

πλέον προφανές πως, παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς η εν λόγω 

ευρωπαϊκή πολιτική, το ισοζύγιο οφέλους/κόστους είναι θετικό, ιδιαίτερα σε επίπεδο 

επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η ΚΑΠ αναπτύχθηκε, αρχικά, ως µέρος της Συνθήκης της Ρώµης το 1957, µέσω της 

εισαγωγής µίας σειράς διατάξεων και ρυθµίσεων για τη δηµιουργία µίας κοινής 
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πολιτικής για τον αγροτικό τοµέα. Παρά τις µεταρρυθµιστικές εξελίξεις κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, οι στόχοι της ΚΑΠ παραµένουν τα σταθερά 

σηµεία αναφοράς, οριζόµενοι από το Άρθρο 33 ως: (1) η αύξηση της αγροτικής 

παραγωγικότητας µε σκοπό την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της 

γεωργικής παραγωγής, (2) η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για 

το γεωργικό πληθυσµό µέσω της ενίσχυσης του ατοµικού εισοδήµατος του εργατικού 

δυναµικού, (3) η σταθεροποίηση των αντίστοιχων αγορών, (4) η εξασφάλιση των 

εφοδιασµών, και, (5) η εγγύηση ορθολογικών τιµών για τις προµήθειες των 

καταναλωτών (Λεοντίδου και συν, 2010).   

Βέβαια, η ΚΑΠ έχει διέλθει σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, ειδικότερα από τη 

δεκαετία του 1990 και µετά, προσανατολιζόµενη προς την κοινή αγορά. Επιπλέον, 

παρά το γεγονός ότι πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για την απλοποίησή της, ο 

βαθµός ευελιξίας που παρέχεται στα κράτη-µέλη της ΕΕ είναι σχετικά υψηλός 

αναφορικά µε την επιλογή και εφαρµογή των επιµέρους πολιτικών εντός του κοινού 

κανονιστικού πλαισίου. Ο γενικός προσανατολισµός της ΚΑΠ, όπως αυτή ισχύει 

µέχρι και σήµερα, βασίζεται στην εισαγωγή µέτρων για την επίτευξη των ακόλουθων 

στόχων (Costa et al, 2009):  

I. Ο προσανατολισµό στην οικονοµία της αγοράς µε παράλληλο περιορισµό των 

στρεβλώσεων του εµπορίου 

II.  Η στοχοθετηµένη υποστήριξη του αγροτικού πληθυσµού 

III.  Η διατήρηση του δηµοσιονοµικού κόστος εντός της ΕΕ σε διαχειρίσιµα 

επίπεδα 

IV.  Η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων για τη µελλοντική αγροτική 

ανάπτυξη 

V. Η υποστήριξη της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης µέσω παροχής 

ενισχύσεων στους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές 

VI.  Η προστασία των καταναλωτών και των φορολογούµενων 

VII.  Η συµµόρφωση µε τις γενικότερες κατευθύνσεις της ΕΕ 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω στόχους, οι βασικοί άξονες πολιτικής για τη νέα ΚΑΠ 

αποτελούνται από την εφαρµογή µηχανισµών για τη µετάβαση από το καθεστώς της 

στήριξης προϊόντος στο καθεστώς στήριξης του παραγωγού, τη σταδιακή µείωση 

όλων των άµεσων ενισχύσεων, τη δηµιουργία συστήµατος παροχής συµβουλών 
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στους γεωργούς για τη διαχείριση της γης και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 

την εισαγωγή του µέτρου της ενιαίας αποδεσµευτικής ενίσχυσης. Όπως περιγράφει ο 

Μαραβέγιας (2004), µετά τη µεταρρύθµιση των ετών 2003-2004, η σηµαντικότερη 

µεταρρύθµιση της ΚΑΠ είναι η νέα αυτή αποδεσµευτική ενίσχυση, η οποία θεωρείται 

ότι δε στρεβλώνει την παραγωγή και, αντίστοιχα, το εµπόριο των γεωργικών 

προϊόντων.   

Συνοπτικά, όλα τα µέτρα της νέας ΚΑΠ εντάσσονται στους εξής Πυλώνες: 

� Πυλώνας 1: Ενισχύσεις για τη στήριξη της ετήσιας γεωργικής παραγωγής και 

των τιµών των προϊόντων 

� Πυλώνας 2: Μέτρα για τη στήριξη των παραγωγικών συντελεστών, 

συµπεριλαµβανοµένων της παροχής κινήτρων για τους νέους αγρότες, τη 

βελτίωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της πρόωρης συνταξιοδότησης 

� Πυλώνας 3: Μέτρα που αφορούν την κτηνιατρική νοµοθεσία, τη 

φυτοπροστασία, τις ζωοτροφές, τη σήµανση των τροφίµων και άλλα σχετικά 

ζητήµατα 

1.2 ΚΑΠ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Μία από τις σηµαντικότερες µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες της ΚΑΠ έλαβε χώρα 

το 2000, µε τη την «Ατζέντα 2000», η οποία είχε ως στόχο την ενίσχυση του 

προσανατολισµού της ΚΑΠ προς την αγορά και το περιβάλλον, ενσωµατώνοντας 

πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στο µέχρι τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο, καθώς 

και περαιτέρω µειώσεις στις παρεµβάσεις για τις τιµές, αντισταθµιζόµενες από την 

παροχή άµεσων εισοδηµατικών χορηγήσεων (Te Velde et al, 2012). Απώτερος 

στόχος της µεταρρύθµισης ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εµπλοκής του καταναλωτή σε ζητήµατα ποιότητας και ασφάλειας, µε παράλληλη 

καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, θέτοντας ως προτεραιότητα τη 

συνολική αγροτική ανάπτυξη.  

Οι µεταρρυθµίσεις της διετίας 2003-2004 βασίστηκαν στην εισαγωγή του µέτρου της 

ενιαίας αποδεσµευτικής ενίσχυσης (σταθερό ποσό ανά έτος), παρέχοντας στους 

αγρότες το κίνητρο λήψης ανεξάρτητων αποφάσεων για την καλλιέργεια, υπό την 

προϋπόθεση της πολλαπλής συµµόρφωσης (περιβαλλοντικά πρότυπα, ποιότητα 

τροφίµων, καλή διαβίωση ζώων, καλή περιβαλλοντική και γεωργική κατάσταση γης). 
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Επιπλέον, οι µεταρρυθµίσεις ανακατεύθυναν τη χρηµατοδότηση από τις άµεσες 

ενισχύσεις προς την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ από τότε µέτρα άρχισαν να 

λαµβάνονται ειδικές κατηγορίες προϊόντων µε σκοπό την ενίσχυση του βαθµού 

έκθεσής τους στις δυνάµεις της αγοράς. 

Το νέο καθεστώς ‘Ελέγχου της Υγείας’ (“Health Check”) εισήχθη το 2008 µε το 

σκοπό την προσαρµογή και επέκταση της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων του 2003, 

µέσω της εισαγωγής του διαγνωστικού αυτού ελέγχου, ώστε να καταστεί το πλαίσιο 

της ενιαίας ενίσχυσης αποτελεσµατικότερο και ορθολογικότερο, λαµβάνοντας υπόψη 

τις νέες προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, της κλιµατικής αλλαγής, της διαχείρισης 

των υδάτων και της αύξησης της χρήσης βιοκαυσίµων. Τέλος, η ΚΑΠ της τρέχουσας 

περιόδου 2014-2020 έχει τρεις βασικούς στόχους: (1) τη συνεισφορά σε µία βιώσιµη 

και προσανατολισµένη στην αγορά παραγωγή ασφαλών προϊόντων, (2) τη 

διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των φυσικών πόρων, και (3) τη δηµιουργία µίας 

ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.   

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ΚΑΠ αφορούν την ενιαία ενίσχυση, τα ειδικά 

καθεστώτα ενίσχυσης, τη διαφοροποίηση, την πολλαπλή συµµόρφωση, τη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

(ΟΣ∆Ε). Πιο αναλυτικά, η ενιαία αποδεσµευτική ενίσχυση, η οποία εντάσσεται στα 

µέτρα του Πυλώνα 1, ορίζει την αντικατάσταση των άµεσων ενισχύσεων των 

αγροτών από την ενίσχυση ανά εκµετάλλευση, η οποία είναι αποδεσµευµένη 

(decoupled) από το είδος και την ποσότητα παραγωγής.  

Όπως σηµειώνει ο Πέζαρος (2008), το µέτρο της ενιαίας αποδεσµευτικής ενίσχυσης 

αποτελεί κρίσιµο στοιχείο της ΚΑΠ, καθώς σταθεροποιεί το εισόδηµα των 

παραγωγών, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα.  Έτσι, ο 

προσανατολισµός στην αγορά, ο οποίος εκδηλώνεται ως αντιστοίχιση της παραγωγής 

στις καταναλωτικές ανάγκες, µειώνει τις στρεβλώσεις του εµπορίου, ενισχύοντας την 

αειφορία της αγροτικής παραγωγής. Αυτό το µέτρο είναι εξίσου σηµαντικό και για 

τους νέους αγρότες, λαµβάνοντας υπόψη πως η εξασφάλιση ενός ελάχιστου 

εισοδήµατος δίνει το κίνητρο στους παραγωγούς να αξιοποιούν τις εκάστοτε 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αντίστοιχα 

καταναλωτικά πρότυπα και ανάγκες. 
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Το µέτρο των ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης αφορά την παροχή κινήτρων για την 

προώθηση ορισµένων καλλιεργειών, µέσω χορήγησης ενισχύσεων συνδεδεµένων µε 

την παραγωγή, εκτός της ενιαίας ενίσχυσης, µέτρο ιδιαίτερα σηµαντικό για την 

ανάπτυξη των εναλλακτικών καλλιεργειών. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί 

το στοιχείο της πολλαπλής συµµόρφωσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την 

παροχή ενισχύσεων και χρηµατοδοτήσεων. Η πολλαπλή συµµόρφωση αφορά στην 

τήρηση των κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισµών σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, την 

υγεία των φυτών και των ζώων και τις ορθές γεωργικές πρακτικές, η παράβαση των 

οποίων συνεπάγεται µείωση των ενισχύσεων (Λεοντίδου και συν, 2010).   

Σε γενικές γραµµές, ο στόχος της υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης αποτέλεσε 

κρίσιµο προσανατολισµό της ΚΑΠ από τη µεταρρυθµιστική Ατζέντα του 2000, ενώ 

µετά τι 2003 νέα µέτρα εισήχθησαν για την προώθηση της βιώσιµης και αειφόρου 

γεωργικής ανάπτυξης. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα µέτρα αυτά συγχρηµατοδοτούνται 

από την ΕΕ και τα µεµονωµένα κράτη-µέλη, ενώ σε µέσο όρο περίπου το ½ της 

χρηµατοδότησης προέρχεται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό και το υπόλοιπο 

ήµισυ από τα κράτη, αν και το επίπεδο χρηµατοδότησης µεταξύ τους διαφοροποιείται 

σηµαντικά (WTO, 2007). 

Σηµαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 

είναι η ανάπτυξη των τοπικών συνεταιρισµών µέσω του άξονα Leader, µε σκοπό την 

κινητοποίηση και την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων, µε την εισαγωγή µέτρων 

τοπικής βάσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου, µε έµφαση στη συνεργασία 

και τη δηµιουργία δικτύων ανταλλαγής εµπειριών. Βέβαια, η επιλογή και εφαρµογή 

των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης είναι αποκεντρωµένης φύσης, έτσι ώστε τα 

µεµονωµένα κράτη-µέλη να έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν καλύτερα τις 

ανάγκες των αγροτικών τους περιοχών. Κατά συνέπεια, τα κράτη-µέλη είναι αρµόδια 

για την ανάπτυξη της δικής τους στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο, για µία περίοδο 7 ετών. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΑΠ και οι µελλοντικές µεταρρυθµιστικές της προοπτικές, 

παρά την πολυπλοκότητα των σχετικών µηχανισµών, παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Επιπροσθέτως, ανεξαρτήτως των βασικών κατευθύνσεων των µεταρρυθµίσεων που 

έχουν λάβει χώρα µέχρι σήµερα, ο γενικός προσανατολισµός της ΚΑΠ παραµένει σε 
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ένα βαθµό ο ίδιος, εστιάζοντας στη δηµιουργία µίας κοινής γεωργικής αγοράς, όπου 

οι συναλλαγές µεταξύ των κρατών-µελών είναι απελευθερωµένες και άλλοι 

περιορισµοί, όπως οι τελωνειακοί δασµοί και οι ποσοτικοί περιορισµοί, έχουν 

σηµαντικά εξαλειφθεί. 

Μάλιστα, όπως σηµειώνει ο Μούσης (2008), η ενιαία γεωργική αγορά, η οποία 

υποδηλώνει την ελεύθερη εµπορία εµπορευµάτων, έχει οδηγήσει σε µία αύξηση της 

ποικιλίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη 

καταναλωτική ικανοποίηση.  Ακόµη, οι Pim & Trond (2012) επισηµαίνουν πως οι 

πρόσφατες µεταρρυθµίσεις και η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας και 

οργάνωσης των αγορών προστατεύει τη γεωργική αγορά από τις διακυµάνσεις της 

παγκόσµιας, µέσω εφαρµογής µηχανισµών περιορισµού της προσφοράς, διάθεσης 

των πλεονασµάτων ή αύξησης της προσφοράς, καταφεύγοντας σε ειδικά µέτρα σε 

περιόδους κρίσης που αφορούν τη βέλτιστη διαχείριση είτε των προϊόντων είτε των 

παραγωγικών συντελεστών.  Η επιτυχηµένη εφαρµογή των µηχανισµών και µέτρων 

της ΚΑΠ είναι εµφανής και στη διασφάλιση των κρατών-µελών έναντι έλλειψης 

ειδών διατροφής, η οποία είναι εξαιρετικά σηµαντική για την πορεία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, λαµβάνοντας υπόψη και το επίπεδο της βιοµηχανικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης της ΕΕ.  

Επιπλέον, οι Hansen & Hermann (2012), επισηµαίνουν πως δεδοµένου του 

φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης, ο προσανατολισµός της µεταρρυθµιστικής 

εξέλιξης της ΚΑΠ προς την οικονοµία της αγοράς έχει θετικές επιπτώσεις κρίσιµης 

σηµασίας στην ενίσχυση του ανταγωνισµού, στην ενθάρρυνση της βιώσιµης 

γεωργίας, στην εξασφάλιση της επάρκειας των τροφίµων και στην εξέλιξη της 

αειφορίας στην αγροτική ανάπτυξη.  Έτσι, το Ευρωπαϊκό µοντέλο γεωργίας, όπως 

αυτό καθορίζεται από τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, αποσκοπεί στη βιώσιµη ανάπτυξη 

των αγροτικών περιοχών, εστιάζοντας στην πολυλειτουργικότητα και τη 

διαφοροποίηση, εφαρµόζοντας παράλληλα µία πολύ-τοµεακή προσέγγιση. 

1.3 ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Μετά την ενσωµάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ το 1981, η αγροτική πολιτική της 

χώρας διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της ΚΑΠ, µε σαφείς επιδράσεις στην εγχώρια 

αγροτική ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη και τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραµατίζει ο 
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πρωτογενής τοµέας στην ελληνική οικονοµία παραδοσιακά. Σήµερα, η ελληνική 

γεωργία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής αγροτικής ανάπτυξης και οι 

πολιτικές που αναπτύσσονται στη χώρα οφείλουν να συµµορφώνονται απόλυτα µε τις 

κοινοτικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως η 

πορεία αυτή συµµόρφωσης της ελληνικής γεωργίας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν 

ήταν απλή, δεδοµένων των ιδιαιτεροτήτων της υπαίθρου, των µεσογειακών 

χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας και του γεγονότος ότι η Ελλάδα ήταν η 

πρώτη από τις µεσογειακές χώρες που προσχώρησε στην ΕΕ, µε σταθερά 

χαµηλότερους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης από τα υπόλοιπα τότε κράτη-µέλη.  

Επίσης, η ιδιαίτερη σηµασία της ΚΑΠ για την Ελλάδα αναδεικνύεται και από τον 

κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει η γεωργία για τη χώρα, παρά το γεγονός ότι η 

συµβολή της στην οικονοµική ανάπτυξη ακολουθεί µία πτωτική πορεία, σε 

συνάρτηση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε το Σπανέλλη (2011), η 

πτωτική αυτή πορεία αντικατοπτρίζεται σαφώς στο ολοένα µειούµενο ποσοστό της 

συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στο ΑΕΠ. Παραδειγµατικά, το 2001 η συµµετοχή 

της ελληνικής γεωργίας στο ΑΕΠ της χώρας ήταν 5,9%, ενώ περίπου δέκα χρόνια 

µετά (2010) έφτασε µόλις το 2,9%. Το ίδιο ισχύει και για το αγροτικό εισόδηµα, το 

οποίο εµφανίζει τάσεις έντονης συρρίκνωσης, αν και η συνολική αντίστοιχη 

απασχόληση καταγράφει ήπιες διακυµάνσεις. Ο Σπανέλλης (2011), επίσης, σηµειώνει 

πως ιδιαίτερης σηµασίας για την ελληνική αγροτική ανάπτυξη είναι και η σταδιακή 

µείωση του ελλείµµατος του αγροτικού εµπορικού ισοζυγίου, το οποίο ωστόσο 

οφείλεται κατά κύριο λόγω στην πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της 

οικονοµικής κρίσης.  

Σε κάθε περίπτωση, την τελευταία δεκαετία η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στο 

ελληνικό ΑΕΠ είναι σταθερά υψηλότερη από την αντίστοιχη του ευρωπαϊκού µέσου 

όρου (European Commission, 2003). Για το λόγο αυτό, οι επιπτώσεις της εφαρµογής 

της ΚΑΠ είναι ιδιαίτερα σηµαντικές τόσο για τη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής 

υπαίθρου όσο και για την οικονοµική µεγέθυνση, εν γένει. Σε γενικές γραµµές, κατά 

την ενσωµάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ, η συµµόρφωση της ελληνικής γεωργίας µε 

την ΚΑΠ υπήρξε µία επίπονη διαδικασία, η οποία είχε σηµαντικές θετικές επιπτώσεις 

αλλά και ορισµένα αρνητικά αποτελέσµατα. Εξ αυτών, ο Πέζαρος (2011) θεωρεί πως 

τα σηµαντικότερα ήταν η στρέβλωση της σύνθεσης της εγχώριας παραγωγικής 

βάσης, η αποµόνωση των παραγωγών από τις δυνάµεις της αγοράς και οι τάσεις 
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αύξησης του εµπορικού ελλείµµατος των γεωργικών προϊόντων, λόγω της αθρόας 

εισαγωγής ξένων.  

Βέβαια, αποτελεί σήµερα κοινό τόπο πως σε θεσµικό και οικονοµικό επίπεδο η 

ελληνική γεωργία επωφελήθηκε από την ενσωµάτωση της χώρας στην ΕΕ, καθώς η 

ΚΑΠ επέφερε ανακατανοµή των πόρων µεταξύ των παραγωγών και µία γενικότερη 

θετική προσαρµογή σε ότι αφορά τις αγροτικές συνήθειες. Από την άλλη πλευρά, ο 

Πέζαρος (2009) σηµειώνει πως ο πρωτογενής τοµέας θα µπορούσε να ωφεληθεί 

παραπάνω, αν η χώρα ήταν προετοιµασµένη δηµοσιονοµικά και η Πολιτεία ήταν σε 

θέση να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς τη διαµόρφωση των κοινοτικών πολιτικών.  

Υπό το πρίσµα των νέων µεταρρυθµίσεων της ΚΑΠ µέχρι το 2020, έχει ήδη 

επισηµανθεί η ανάγκη διαµόρφωσης µίας συγκροτηµένης εθνικής στρατηγικής 

ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφορίας, 

καθώς και τη σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων. Η αειφορική διαχείριση των 

αγροτικών πόρων αποτελεί πλέον συνθήκη αναγκαία για τη βιώσιµη γεωργική 

ανάπτυξη της χώρας, δεδοµένου ότι η νέα ΚΑΠ υποχρεώνει πως το 30% των άµεσων 

ενισχύσεων θα αποδίδονται µόνο αν γίνονται σεβαστά τα αναγκαία περιβαλλοντικά 

µέτρα, συµπεριλαµβάνοντας την εναλλαγή των καλλιεργειών και τη διατήρηση των 

ζωνών οικολογικής εστίασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ περιλαµβάνει σηµαντικά κίνητρα για τους νέους αγρότες και 

τους µικροκαλλιεργητές, αναγνωρίζοντας τις δραµατικές επιπτώσεις της οικονοµικής 

κρίσης και τις δηµογραφικές εξελίξεις στον αγροτικό πληθυσµό. Ακόµη, οι νέες 

πολιτικές της ΚΑΠ µέχρι το 2020 έχει λάβει υπόψη την ανάγκη κοινοτικής στήριξης 

των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων που είναι λιγότερο ανταγωνιστικές από τις 

µεγαλύτερες. Οι αγρότες που έχουν υπό την κατοχή τους περιορισµένες αγροτικές 

εκτάσεις έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων πληρωµών, ενώ η Πολιτεία 

µπορεί να χρησιµοποιήσει κοινοτικούς πόρους για την παρότρυνση των ατόµων 

νεαρής ηλικίας να γίνουν αγρότες. Οι προαναφερθείσες πολιτικές, σε συνδυασµό µε 

την προώθηση των πολιτικών αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης σε αυστηρότερα 

περιβαλλοντικά πλαίσια και µε τους αναπτυξιακούς νόµους που σχεδιάζονται και 

εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο δηµιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση 

των εναλλακτικών καλλιεργειών.  
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1.4 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

Οι γεωργοί στην ΕΕ αποτελούν µία ιδιαίτερη κοινωνικοοικονοµική επαγγελµατική 

κατηγορία, η οποία έχει διαδραµατίσει εξέχων ρόλο στην ευρωπαϊκή εξέλιξη και 

ολοκλήρωση, λαµβάνοντας υπόψη πως η αµοιβή τους δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί 

αποκλειστικά στην παραγωγή τους αλλά στη γενικότερη συµβολή τους στην 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Ωστόσο, δεδοµένης της έντονης αστικοποίησης, 

το επάγγελµα του γεωργού δε θεωρείται πλέον ελκυστικό, µε αποτέλεσµα ο αριθµός 

τους να µειώνεται σταδιακά, φτάνοντας σήµερα τα 14 εκατοµµύρια περίπου σε 

ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

γεωργικό εισόδηµα στην ΕΕ αντιστοιχεί µόλις στο 40% του µη γεωργικού 

εισοδήµατος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). 

Συνεπώς, η στήριξη του αγροτικού πληθυσµού και η παροχή κινήτρων στους νέους 

αγρότες αποτελεί κεντρική στοχοθέτηση της ΚΑΠ, µέσω της οποίας τους παρέχονται 

κεφάλαια για την αγορά γης, µηχανηµάτων και εξοπλισµού, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσονται εκπαιδευτικά προγράµµατα για την υιοθέτηση και ενθάρρυνση της 

χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και µεθόδων παραγωγής. Σε αυτό συνηγορεί και η 

διαπίστωση πως η περιφερειακή αειφόρος και βιώσιµη ανάπτυξη στηρίζεται εν 

πολλοίς στην ανάπτυξη της υπαίθρου και άρα στην ενθάρρυνση των νέων αγροτών, 

συνυπολογίζοντας πως σε ορισµένα περισσότερο ευάλωτα τµήµατα του ευρωπαϊκού 

χώρου, οι γεωργοί αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα.  

Ο διττός ρόλος των σηµερινών γεωργών, δηλαδή η παραγωγή τροφίµων και η 

διαχείριση της υπαίθρου, επιβάλλει την υποστήριξή τους, καθώς σήµερα 

χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο την εισοδηµατική ενίσχυση µέσω της ΚΑΠ για 

την εφαρµογή καινοτόµων και περιβαλλοντικά βιώσιµων καλλιεργητικών µεθόδων, 

ώστε να είναι σε θέση να µειώνουν τις ποσότητες χηµικών λιπασµάτων που και την 

πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου. Έτσι, τα µέτρα της νέας ΚΑΠ περιλαµβάνουν 

προσαρµογές για τη διατήρηση των ακαλλιέργητων εκτάσεων στα όρια της 

εκµετάλλευσης και µέτρα για τη διεύρυνση της χρήσης καλών πρακτικών 

καλλιέργειας που υπερβαίνουν τις συµβατικές µεθόδους. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

λειτουργούν και οι παρεµβάσεις για την υποστήριξη των επιπρόσθετων 

δραστηριοτήτων, όπως είναι ο τουρισµός και η µεταποίηση.  
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Ένα ζήτηµα ύψιστης σηµασίας για τους νέους γεωργούς είναι η συµβολή της ΚΑΠ 

στην αύξηση της παραγωγικότητά τους, µέσω της βελτίωσης των τεχνικών τους 

δεξιοτήτων. Έτσι, σήµερα η ΚΑΠ υποστηρίζει τους νέους γεωργούς να καλλιεργούν 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνονται οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, να 

χρησιµοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές και να συµµορφώνονται µε τις 

κατευθύνσεις της ΕΕ αναφορικά µε τη δηµόσιο υγεία, το περιβάλλον, την κατάσταση 

της γης και την υγεία των ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνονται οι συµπράξεις 

καινοτοµίας, ώστε να ενισχύεται η ενσωµάτωση της έρευνας και της τεχνολογίας στη 

γεωργική παραγωγή.  

Επιπρόσθετα, σηµαντική είναι η συµβολή της ΚΑΠ στην ενίσχυση της 

διαπραγµατευτικής δύναµης των γεωργών έναντι των υπολοίπων συµµετεχόντων της 

τροφικής αλυσίδας, ειδικότερα αυτών των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 

παρέχοντας ενίσχυση για το σχηµατισµό οργανώσεων παραγωγών, την ενθάρρυνση 

άλλων καινοτόµων µορφών συνεργασίας, την προστασία εξειδικευµένων τύπων 

παραγωγής, τη βέλτιστη διαχείριση των συµβατικών σχέσεων σε όλο το φάσµα της 

αλυσίδας, τη δηµιουργία ταµείων αλληλοβοήθειας και ασφάλισης και τη χρήση 

σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων. 

Υπό το πρίσµα της ενίσχυσης των εναλλακτικών καλλιεργειών, η ανανέωση των 

γενεών στο γεωργικό τοµέα αποτελεί βασικό σηµείο των µελλοντικών 

µεταρρυθµίσεων της ΚΑΠ, όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο δηµογραφικό 

πλαίσιο, το οποίο αναδεικνύει τον επείγοντα χαρακτήρα της υποστήριξης των νέων 

γεωργών, καθώς σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, µόνο το 7% των 

κατόχων γεωργικών εκτάσεων είναι κάτω των 35 ετών στην ΕΕ-27, ενώ ένας στους 

τρεις είναι άνω των 65 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Τα σηµαντικότερα εµπόδια της 

εισόδου των νέων γεωργών στον αγροτικό τοµέα είναι η χαµηλή προσβασιµότητα σε 

γη και σε πιστώσεις, οι δυσκολίες στην προβλεψιµότητα της παραγωγής και η 

χαµηλή κερδοφορία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η επάρκεια της προσφοράς τροφίµων αναφορικά µε την κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών του παγκόσµιου πληθυσµού αποτελεί µία από τις βασικότερες προκλήσεις 

εδώ και δεκαετίες. Κεντρικό στοιχείο του δηµόσιου διαλόγου περί σύγχρονης 

αγροτικής ανάπτυξης είναι η πράσινη «επανάσταση» σχετικά µε την εισαγωγή νέων 

µεθόδων καλλιέργειας, νέων ποικιλιών φυτών υψηλής απόδοσης, συνθετικών 

λιπασµάτων και βιοκτόνων και άλλων µηχανοποιηµένων καλλιεργητικών µεθόδων, 

µε απώτερο στόχο την παραγωγή επαρκής ποσότητας τροφίµων για τον ολοένα 

αυξανόµενο παγκόσµιο πληθυσµό (Huang et al, 2002). Η επανάσταση αυτή στον 

τοµέα της γεωργίας τις τελευταίες δεκαετίες θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα 

τεχνολογικά επιτεύγµατα, καθώς ακόµα και το διπλασιασµό του ανθρώπινου 

πληθυσµού τα τελευταία 40 χρόνια, υπολογίζεται πως υπό ένα δικαιότερο 

διανεµητικό σύστηµα, η αγροτική παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών (Smil, 2000). 

Βέβαια, αµφιβολίες για την επάρκεια αυτή συνεχίζουν να υπάρχουν για το άµεσο 

µέλλον, δεδοµένης της ραγδαίας αύξησης του πληθυσµού σε ορισµένα µέρη του 

κόσµου, της παράλληλης αύξησης της κατανάλωσης κρέατος και της σταδιακής 

µείωσης των αποδόσεων των δηµητριακών (Borlaug, 2000). Ένα ακόµη σηµαντικό 

ζήτηµα της σύγχρονης περιβαλλοντικής ανάπτυξης αφορά το γεγονός ότι οι µέχρι 

τώρα µέθοδοι παραγωγής και καλλιέργειας συνδέονται µε κρίσιµα άµεσα και έµµεσα 

κόστη. Συγκεκριµένα, το περιβαλλοντικό κόστος περιλαµβάνει την αυξηµένη 

διάβρωση του εδάφους, τη µόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την 

αύξηση των αερίων του θερµοκηπίου, την εντατικοποίηση της αντοχής των 

παρασίτων και την απώλεια της βιοποικιλότητας (Heller & Keoleian, 2003). Κατά 

συνέπεια, είναι προφανές πως υπάρχει ανάγκη εισαγωγής περισσότερο βιώσιµων 

µεθόδων παραγωγής, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αειφορικής αγροτικής 

ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο επίπεδο.  
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το κεντρικό ζήτηµα της µελλοντικής αγροτικής 

ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο αφορά το αν οι εναλλακτικές µέθοδοι καλλιέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένων των εναλλακτικών ποικιλιών, είναι ικανές να διασφαλίσουν 

την παραγωγή επαρκούς ποσότητας τροφίµων, δεδοµένων των περιβαλλοντικών 

οφελών τους και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των γεωργών και το γενικότερο 

υφεσιακό οικονοµικό περιβάλλον. Παραδειγµατικά, έχει σαφώς επισηµανθεί πως η 

βιολογική γεωργία απαιτεί περισσότερη γη για την ίδια ποσότητα παραγωγής από ότι 

η συµβατική γεωργία, αντισταθµίζοντας έτσι τα τυχόν περιβαλλοντικά οφέλη της 

βιολογικής παραγωγής (Green et al, 2004). 

Σε γενικές γραµµές, η εναλλακτική γεωργία και οι εναλλακτικές καλλιέργειες 

τοποθετούνται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των τρεχουσών πολιτικών αγροτικής 

ανάπτυξης σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας 

υψηλής έντασης χρήσης πόρων έχει πολλαπλασιάσει τις αποδόσεις των 

σηµαντικότερων καλλιεργειών του κόσµου, όπως είναι το σιτάρι, το ρύζι και το 

καλαµπόκι, κατά περίπου 2,6 µε 3,6% ετησίως κατά τα τελευταία 50 χρόνια. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του FAO, η αύξηση αυτή οφείλεται περισσότερο στις 

υψηλότερες αποδόσεις ανά στρέµµα και ελάχιστα στην αύξηση της καλλιεργήσιµης 

γης (FAOSTAT, 2011). Ωστόσο, η εν λόγω πρόοδος έχει επιτευχθεί µέσω της χρήσης 

πόρων υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και επιφέροντας σηµαντικές ανεπιθύµητες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Tilman et al, 2001). Η εναλλακτική γεωργία από την 

άλλη πλευρά, περιλαµβάνει ένα σύνολο πρακτικών καλλιέργειας και διαχείρισης που 

αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή, αποφεύγοντας µάλιστα τη 

χρήση συνθετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και υποστηρίζοντας τη 

γονιµότητα των εδαφών.  

Συµπερασµατικά, η εναλλακτική γεωργία συµπεριλαµβάνει τόσο τις νέες µεθόδους 

καλλιέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι η βιολογική γεωργία, 

όσο και τις νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν ονοµαστεί έτσι για να 

αντικατοπτρίσουν πως αυτές αποτελούν µία νέα απόπειρα για τους γεωργούς που 

αναζητούν µία διέξοδο από τη συµβατική γεωργία, σε µία προσπάθεια να 

προστατέψουν το εισόδηµά τους. Όπως σηµειώνει ο Γάτσιος (2011), οι εναλλακτικές 

καλλιέργειες αφορούν αυτές τις ποικιλίες που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

παρέχουν σηµαντικές προοπτικές εκµετάλλευσης, έχουν ικανοποιητική ικανότητα 

προσαρµογής στις εκάστοτε εδαφοκλιµατικές συνθήκες και, παράλληλα, προσφέρουν 
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στον παραγωγό ικανοποιητικό κέρδος. Θα µπορούσε, µάλιστα, να υποστηριχθεί πως 

η πρόσφατη κρίση χρέους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, πιθανόν, 

αποτελεί µία ευκαιρία ανάπτυξης των εν λόγω καλλιεργειών, λαµβάνοντας υπόψη και 

την παγκόσµια τάση προώθησης των εναλλακτικών και οργανικών µορφών 

καλλιέργειας. Παραδείγµατα των νέων καλλιεργειών είναι αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά (µύρτιλλο, βασιλικός, ιποφφαές, αλώη, αρώνια, κρανιά) τα 

υποτροπικά φυτά (αβοκάντο, µπανάνα, φραγκοσυκιά, χουρµαδιά, µάνκο, λωτός) και 

τα κτηνοτροφικά φυτά.  

Συνοπτικά, η εναλλακτική γεωργία αφορά τα συστήµατα καλλιέργειας που 

εφαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρουν µεγαλύτερη χρησιµότητα για τον 

άνθρωπο, βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των διαθέσιµων πόρων και οδηγούν σε 

µία ισορροπία µε το περιβάλλον που είναι ευνοϊκή τόσο για τον άνθρωπο όσο και για 

τα υπόλοιπα είδη (Hendrickson et al, 2008). Το βασικό χαρακτηριστικό της 

εναλλακτικής γεωργίας σε αντιπαραβολή µε τη συµβατική είναι η ικανότητα 

προσαρµογής της στις µελλοντικές πιθανές περιβαλλοντικές αλλαγές, ενώ συνδέεται 

και µε την έννοια της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης, η οποία αναφέρεται σε ένα 

γεωργικό σύστηµα που είναι φιλικό προς το περιβάλλον, οικονοµικά βιώσιµο και 

κοινωνικά δίκαιο (Theocharopoulos et al, 2012). 

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής και βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης, η βιολογική 

γεωργία θεωρείται ως ένα ολιστικό σύστηµα διαχείρισης της παραγωγής που ενισχύει 

και προωθεί την υγεία και ευηµερία του γεωργικού συστήµατος, αποφεύγοντας τη 

χρήση συνθετικών λιπασµάτων, γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και 

φυτοφαρµάκων (FAO, 2012). Το αποτέλεσµα αυτού του τύπου καλλιέργειας είναι η 

µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η βελτιστοποίηση του επιπέδου υγείας 

των αλληλοεξαρτώµενων κοινοτήτων των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων. 

Έτσι, η βιολογική γεωργία βασίζεται σε οικολογικές διαδικασίες και καλλιεργητικούς 

κύκλους που είναι προσαρµοσµένοι στις τοπικές συνθήκες, συνδυάζοντας την 

αγροτική παράδοση της εκάστοτε περιοχής, την καινοτοµία και την επιστήµη προς 

όφελος του περιβάλλοντος, προωθώντας δικαιότερες σχέσεις ανάµεσα στα 

εµπλεκόµενα µέρη (Swezey et al, 2007). Τέλος, οι εναλλακτικές καλλιέργειες 

περιλαµβάνουν τις νέες και βιολογικές ποικιλίες, οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες κέρδους και συµβαδίζουν µε τις 

αρχές της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης.  
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2.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Οι υψηλής έντασης και υψηλής απόδοσης καλλιεργητικές πρακτικές κυριαρχούν εδώ 

και δεκαετίες στις προηγµένες βιοµηχανικά και γεωργικά χώρες του κόσµου, ενώ 

υπολογίζεται πως λιγότερο από το 2% της παγκόσµιας χρήσης γης χρησιµοποιείται 

στην εναλλακτική γεωργία (European Commission, 2003). Οι εν λόγω συµβατικές 

µέθοδοι επικεντρώνονται σε ένα εξαιρετικά περιορισµένο φάσµα ποικιλιών, ενώ 

αντιθέτως η γη που χρησιµοποιείται σε εναλλακτικές γεωργικές κατηγορίες σε σχέση 

µε τις παραδοσιακές περιλαµβάνουν διαδικασίες που είναι βιώσιµες, οργανικές ή 

«χαµηλών εισροών». Παρά το γεγονός ότι οι συµβατική γεωργία θεωρείται πως είναι 

επικερδέστερη για τους παραγωγούς, στην πραγµατικότητα έχει αποδειχθεί πως αυτό 

δεν ισχύει πάντα.  

Όπως αναφέρουν οι Chappell & LaValle (2011), τα µικρά αγροκτήµατα στις 

αναπτυσσόµενες χώρες παράγουν γενικά υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ανά µονάδα 

επιφάνειας σε σχέση µε τις µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, λόγω της 

µεγαλύτερης ποικιλίας καλλιεργειών, της αποδοτικότητας χρήσης της άρδευσης, της 

βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας και της χαµηλότερης εξάρτησης από 

φυτοφάρµακα. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν πως οι εναλλακτικές καλλιέργειες 

χαρακτηρίζονται από µικρότερη διακύµανση των αποδόσεων από έτος σε έτος, 

κυρίως λόγω του ευρύτερου φάσµατος καλλιεργειών που χρησιµοποιείται σε 

αντίθεση µε τη συµβατική γεωργία.  

Οι Robertson & Swinton (2005) αναφέρουν πως τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα 

των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι τα εξής: (1) στηρίζουν την οικονοµική 

βιωσιµότητα των δραστηριοτήτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ιδιαίτερα των 

µικρότερης κλίµακας, (2) είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες διατροφικές 

ανάγκες, (3) διατηρούν ή βελτιώνουν τους πόρους από τους οποίους εξαρτώνται, 

εστιάζοντας στην προστασία του εδάφους, την ανακύκλωση των θρεπτικών 

συστατικών και την προστασία της βιοποικιλότητας, (4) δίνουν την ευκαιρία στους 

αγρότες να εκµεταλλεύονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, (5) είναι ανθεκτικές 

στη µεταβλητότητα της αγοράς, (6) καθιστούν τη χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων 

περισσότερο αποτελεσµατική, και (7) ενσωµατώνουν ανάλογα µε την περίσταση τους 

φυσικούς βιολογικούς κύκλους και τα εργαλεία διαχείρισης παρασίτων µε τις 

πρακτικές παραγωγής.  
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Από την άλλη πλευρά, οι Gliessman et al (2009) υποστηρίζουν πως οι βασικότερες 

δυνάµεις που αποθαρρύνουν την υιοθέτηση των εναλλακτικών µορφών και ποικιλιών 

καλλιέργειας είναι οι εξής: (i) οι γεωργικές επιδοτήσεις που ευνοούν την 

υπερβάλλουσα παραγωγή ενός µόνο προϊόντος ή ποικιλίας, (ii) τα παρεχόµενα 

οικονοµικά κίνητρα που δεν τιµωρούν τους αγρότες για τις πρακτικές εξωτερίκευσης 

του περιβαλλοντικού κόστους στην υπόλοιπη κοινωνία, όπως είναι για παράδειγµα η 

µόλυνση των υδάτων ή η διάβρωση του εδάφους, (iii) η δραµατική αύξηση του 

παγκόσµιου πληθυσµού και η κατά συνέπεια ανάγκη για φθηνά τρόφιµα, και (iv) οι 

ανεπαρκώς ή κακώς εκπαιδευµένοι και ενηµερωµένοι καταναλωτές σχετικά µε 

διάφορα ζητήµατα της αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής.  

Επιπλέον, βασικό πλεονέκτηµα των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι πως ο 

περιορισµός του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος, κυρίως σε ότι αφορά την 

απελευθέρωση αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα (Niggli et al, 2009), ενώ 

αρκετοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει πως οι βιολογικές καλλιέργειες απαιτούν και 

λιγότερους ενεργειακούς πόρους. Οι Williams et al (2006), εξετάζοντας τον κύκλο 

ζωής τεσσάρων καλλιεργειών που καλλιεργούνται συµβατικά και βιολογικά στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, βρήκαν πως σε µέσο όρο η βιολογική παραγωγή απαιτεί 27% 

λιγότερη ενέργεια, τεκµηριώνοντας ωστόσο πως το πλεονέκτηµα αυτό 

αντισταθµίζεται από τις µικρότερες αποδόσεις και την υψηλότερη ένταση της χρήσης 

γης. Πράγµατι, οι χαµηλότερες αποδόσεις ανά επιφάνεια καλλιεργήσιµης γης 

φαίνεται να είναι το βασικότερο µειονέκτηµα των εναλλακτικών καλλιεργειών, αν 

και αυτό δεν ισχύει πάντα.  

Οι Pelletier et al (2008) εξέτασαν ένα υποθετικό σενάριο µετάβασης από τη 

συµβατική στη βιολογική παραγωγή για 4 σηµαντικές ποικιλίες στον Καναδά, 

βρίσκοντας πως η δεύτερη περίπτωση συνδέεται µε µικρότερες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, ενώ οι Nemecek et al (2011) κατέδειξαν πως η βιολογική γεωργία είναι 

είτε ανώτερη είτε παρόµοια µε τη συµβατική σε όρους περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

αλλά µε ορισµένες εξαιρέσεις, αν και το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι οι 

χαµηλότερες αποδόσεις, οι οποίες αντισταθµίζουν τα υπόλοιπα πλεονεκτήµατα. 

Επιπλέον, οι Mondelaers et al (2009) διαπίστωσαν πως οι βιολογικές καλλιέργειες 

γενικά συνδέονται µε χαµηλότερη αποδοτικότητα της χρήσης γης, ουσιαστικά 

δηλαδή της απόδοσης ανά καλλιεργούµενη επιφάνεια, ενώ οι Gomiero et al (2008) 

κατέδειξαν πως οι εναλλακτικές καλλιέργειες απαιτούν µικρότερη κατανάλωση 
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ενέργειας και συνδέονται µε χαµηλότερες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά 

παραγόµενη µονάδα, γεγονός που οφείλεται ωστόσο στις χαµηλότερες αποδόσεις.  

Οµοίως, οι MacRae et al (2010) επισηµαίνουν πως τα συστήµατα βιολογικής 

παραγωγής χαρακτηρίζονται από µικρότερη χρήση ενέργειας και λιγότερες εκποµπές 

αερίων ανά µονάδα γης, αλλά οι συγκρίσεις των ανά µονάδα αποδόσεων συνηγορούν 

υπέρ της συµβατικής καλλιέργειας, λόγω των σηµαντικά χαµηλότερων αποδόσεων. 

Εξετάζοντας περαιτέρω τη χρήση ενέργειας, οι Lynch et al (2011) πραγµατοποίησαν 

µία επισκόπηση 130 προηγούµενων σχετικών ερευνών, αποδεικνύοντας πως η 

παραγωγή βιολογικών φρούτων γενικά απαιτεί υψηλότερη ενέργεια σε επίπεδο 

γεωργικής εκµετάλλευσης ανά µονάδα προϊόντος σε σχέση µε τη συµβατική 

παραγωγή, διαπίστωση που δεν ισχύει ωστόσο για τα βιολογικά λαχανικά. Επίσης, οι 

Lotter et al (2003) υποστηρίζουν πως οι εναλλακτικές πρακτικές καλλιέργειας έχουν 

τη δυνατότητα να περιορίσουν τη µεταβλητότητα της ετήσιας απόδοσης και να 

µειώσουν τον κίνδυνο της παραγωγής.  

Γενικά, αποτελεί κοινό τόπο πως η σταθερότητα της απόδοσης είναι ζωτικής 

σηµασίας για τη βιωσιµότητα της γεωργίας στο πλαίσιο των µελλοντικών σεναρίων 

κλιµατικής αλλαγής. Βέβαια, τα µέχρι τώρα ευρήµατα δεν είναι σαφή αναφορικά µε 

τις πραγµατικές επιδράσεις των εναλλακτικών µορφών καλλιέργειας στις αποδόσεις 

της καλλιεργούµενης γης, ενώ εξαιρετικά ασαφή είναι και τα ευρήµατα αναφορικά µε 

τις εναλλακτικές ποικιλίες, δεδοµένων των διαφορετικών εδαφοκλιµατικών 

συνθηκών σε κάθε περιοχή και της µεταβλητότητας της ζήτησης για τα εν λόγω 

προϊόντα. Συνεπώς, δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τις 

βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές και ποικιλίες που µπορούν να διασφαλίσουν την 

αγροτική βιωσιµότητα, να προστατέψουν το εισόδηµα του παραγωγού, να 

ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, παράλληλα, να βελτιώσουν 

την παραγωγικότητα και τις αποδόσεις. 

Ιδιαίτερα από την πλευρά του παραγωγού/αγρότη, τα µειονεκτήµατα και 

πλεονεκτήµατα της εναλλακτικής και της συµβατικής γεωργίας διαφοροποιούνται 

σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση, η µετάβαση σε ένα σύστηµα εναλλακτικής 

παραγωγής ή καλλιέργειας εναλλακτικών ποικιλιών ενέχει κρίσιµους κινδύνους και 

προκλήσεις. Σύµφωνα µε τους Francis et al (2006), η επίτευξη της βιωσιµότητας 

πρέπει στην πραγµατικότητα να είναι µία διαδικασία βελτιστοποίησης που δεσµεύει 
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όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων αγροτών, καταναλωτών και 

υπευθύνων χάραξης της αγροτικής πολιτικής. Υπό αυτό το πρίσµα, εξαιρετικής 

σηµασίας για την προώθηση των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι η νέα ΚΑΠ, η 

οποία προσφέρει σηµαντικά κίνητρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των 

φυσικών πόρων και την ανάπτυξη µίας ισόρροπης και βιώσιµης αγροτικής 

παραγωγής.  

2.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 

Η βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη έχει συνδεθεί µε την έννοια της αειφόρου οικονοµικής 

ανάπτυξης εδώ και αρκετές δεκαετίες, ως προς την εισαγωγή ενός συνόλου 

στρατηγικών διαχείρισης για την αντιµετώπιση των κύριων κοινωνικών 

προβληµάτων που συνδέονται µε την επάρκεια και ποιότητα των τροφίµων, καθώς 

και την περιβαλλοντική προστασία (Francis et al, 1987). Παρόλο που διάφορες 

προσεγγίσεις υφίστανται σχετικά µε τη διασύνδεση βιώσιµης γεωργίας και 

οικονοµικής ανάπτυξης, ουσιαστικά η σχέση αυτή έγκειται στην ικανότητα των 

γεωργικών συστηµάτων να διατηρούν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών 

µακροπρόθεσµα, καθώς και στην ευελιξία τους, εννοούµενη ως η προσαρµοστική 

ικανότητα της γεωργίας να εξελίσσεται σύµφωνα µε τις µελλοντικές κοινωνικές, 

οικονοµικές και περιβαλλοντικές αλλαγές (Gafsi et al, 2006). 

Σε γενικούς όρους, όλοι οι ερευνητές, ακαδηµαϊκοί και φορείς χάραξης της αγροτικής 

πολιτικής συµφωνούν στις τρεις βασικές διαστάσεις της βιώσιµης γεωργίας, τις 

περιβαλλοντικές, τις οικονοµικές και τις κοινωνικές. Με άλλα λόγια, η αγροτική 

ανάπτυξη θεωρείται βιώσιµη και πως συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη, µόνο 

όταν είναι κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά ασφαλής και οικονοµικά βιώσιµη 

(Tillman et al, 2002). Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Gliessman et al (2009), ο 

πρωτογενής τοµέας συνδέεται µε την οικονοµική ευηµερία διότι συµβάλλει 

καθοριστικά στην ανάπτυξη των τοπικών και ευρύτερων κοινοτήτων. Ωστόσο 

σήµερα, για να επιτευχθεί η οικονοµική αποδοτικότητα αυτού του τοµέα παραγωγής, 

σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη, 

τα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούν λιγότερες 

εισροές και πόρους, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοσή τους, λαµβάνοντας υπόψη τον 
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αυξανόµενο παγκόσµιο πληθυσµό και τις απαιτήσεις ποιότητας των τροφίµων 

σύµφωνα µε τις πολιτικές που επιβάλλονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.  

Για την επίτευξη της βέλτιστης διασύνδεσης µεταξύ βιώσιµης γεωργίας και 

οικονοµικής ανάπτυξης, διάφορες στρατηγικές έχουν προταθεί κατά καιρούς, αν και 

όλες περιλαµβάνουν σηµαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις των καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων, µεθόδων και ποικιλιών. Παραδειγµατικά, οι MacRae et al (1989) 

πρότειναν το τρίπτυχο αποδοτικότητα-αντικατάσταση-επανασχεδιασµός, εννοώντας 

πως τα µελλοντικά αγροτικά συστήµατα θα πρέπει να ενσωµατώσουν νέες 

καλλιεργητικές πρακτικές, αντικαθιστώντας ορισµένες ποικιλίες και αυξάνοντας 

παράλληλα την απόδοσή τους. Υπό αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, οι εναλλακτικές 

καλλιέργειες και ποικιλίες µπορούν να θεωρηθούν ως µία βασική αναπτυξιακή 

στρατηγική για την επίτευξη της βέλτιστης οικονοµικής ευηµερίας.  

Εκτός αυτού, οι εξελίξεις στα καταναλωτικά πρότυπα των σύγχρονων κοινωνιών 

προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την καλλιέργεια εναλλακτικών ποικιλιών, υπό το 

πρίσµα της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα, η παγκόσµια αγορά 

βιολογικών τροφίµων και ποτών εκτιµάται ότι µόνο για το 2010 έφτασε τα $60 δις, 

ενώ στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 3% των συνολικών πωλήσεων 

τροφίµων, γνωρίζοντας ραγδαία ανάπτυξη και τριπλασιασµό στις παγκόσµιες 

πωλήσεις για τη δεκαετία µεταξύ 2000-2010 (Venkat, 2012). Παράλληλα, στις 

ανεπτυγµένες βιοµηχανικά και οικονοµικά κοινωνίες υπάρχει πλέον µία σαφής τάση 

προς την κατανάλωση τροφών υψηλής βιολογικής αξίας, εκ των οποίων πολλά 

αποτελούν προϊόντα των εναλλακτικών καλλιεργειών. Όπως επισηµαίνει ο Γάτσιος 

(2011), ειδικά στην Ελλάδα ο πρωτογενής τοµέας αναζητά ολοένα και περισσότερο 

την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών που έχουν σηµαντικές προοπτικές εκµετάλλευσης 

και δυνατότητες αξιοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.  

Βέβαια, είναι σαφές πως ο πρωταρχικός παράγοντας για τη µετάβαση προς ένα 

περισσότερο βιώσιµο γεωργικό σύστηµα και την αντικατάσταση ορισµένων 

συµβατικών καλλιεργειών από εναλλακτικές ποικιλίες είναι ο ανθρώπινος και 

συγκεκριµένα ο αγροτικός πληθυσµός. Οι περισσότερες έρευνες έχουν τεκµηριώσει 

πως οι αγρότες συνήθως είναι αρνητικά προσκείµενοι των εναλλακτικών 

καλλιεργειών, τις οποίες αντιµετωπίζουν µε ιδιαίτερο σκεπτικισµό. Αυτό, εν µέρει, 

δικαιολογείται βέβαια και από τις χαµηλότερες αποδόσεις που έχουν διαπιστωθεί σε 
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ορισµένες νέες ποικιλίες αλλά και σε συµβατικές ποικιλίες που καλλιεργούνται µε 

εναλλακτικές πρακτικές και µεθόδους. Συνεπώς, ένα στοιχείο ζωτικής σηµασίας είναι 

να διερευνηθεί κατά πόσον οι εναλλακτικές καλλιέργειες προστατεύουν το αγροτικό 

εισόδηµα και την ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε 

τα µέχρι τώρα ευρήµατα είναι ασαφή και διαφοροποιούνται σηµαντικά κατά 

περίπτωση.  

Για παράδειγµα, οι Nieberg & Offermann (2003), συγκρίνοντας την οικονοµική 

αποδοτικότητα των συµβατικών και βιολογικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρώπη, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η βιολογική γεωργία έχει γίνει ιδιαίτερα οικονοµικά 

ελκυστική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που οι µέσες αποδόσεις της είναι 

σηµαντικά χαµηλότερες σε σχέση µε τις συµβατικές καλλιέργειες και συγκεκριµένα 

κατά περίπου 30-40%. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο καθοριστικότερος 

παράγοντας της εν λόγω κερδοφορίας είναι η επίτευξη υψηλότερων τιµών παραγωγού 

στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας κατά περίπου 50%, λαµβάνοντας υπόψη 

την παράµετρο των ειδικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Συµπερασµατικά, οι 

Nieberg & Offermann (2003) κατέληξαν στο συµπέρασµα πως το κέρδος των 

βιολογικών εκµεταλλεύσεων είναι παρόµοιο µε αυτό των συµβατικών, αν και η 

διακύµανση της µέσης κερδοφορίας είναι µεγάλη.  

Επίσης, οι Swezy et al (2007), διερευνώντας την απόδοση των βιολογικών, 

συµβατικών και ολοκληρωµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων παραγωγής καπνού 

στις ΗΠΑ, διαπίστωσαν σηµαντικά χαµηλότερες αποδόσεις των βιολογικών 

καλλιεργειών, καθώς και υψηλότερο κόστος παραγωγής, προερχόµενο κυρίως από 

την αύξηση του κόστους εργασίας. Οι ερευνητές επισηµαίνουν, µάλιστα, πως βασικό 

πρόβληµα των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι το «χάσµα» µεταξύ αύξησης του 

κόστους παραγωγής και αύξησης των τιµών παραγωγού, το οποίο αποθαρρύνει τους 

αγρότες από αυτό το µοντέλο αγροτικής παραγωγής, αν και µπορεί να γεφυρωθεί 

µέσω της ενσωµάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους στις τιµές των συµβατικών 

προϊόντων.  

Αντιθέτως, οι Parra-Lopez et al (2006), συγκρίνοντας τη συµβατική και εναλλακτική 

καλλιέργεια ελιάς στην Ισπανία, κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η δεύτερη 

περίπτωση έχει υψηλότερη οικονοµική αξία σε µακροπρόθεσµο επίπεδο, 

λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τις θετικές επιπτώσεις στην κοινότητα, καθώς και 
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άλλους τεχνικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι ερευνητές 

υποστηρίζουν πως η προσέγγιση της συνολικής οικονοµικής αξίας που ενσωµατώνει 

και άλλες µεταβλητές εκτός της απόδοσης των καλλιεργούµενων εκτάσεων θα πρέπει 

να χρησιµοποιείται ως οδηγός για την εκτίµηση ενός δίκαιου επιπέδου αποζηµίωσης 

των αγροτών που απασχολούνται στη βιολογική γεωργία. Ακόµη, οι Pacini et al 

(2003) τεκµηρίωσαν πως στην Ιταλία, το µικτό κέρδος των βιολογικών και 

εναλλακτικών καλλιεργειών, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοτήσεων, είναι 

υψηλότερο από αυτό των συµβατικών. Τέλος, στην Ελλάδα, οι Τζουραµάνη και συν 

(2008) εξέτασαν αν η βιολογική παραγωγή κερασιάς µπορεί να προσφέρει 

ικανοποιητικά οικονοµικά οφέλη στους παραγωγούς, καταλήγοντας στο συµπέρασµα 

πως η συµβατική παραγωγή είναι περισσότερο κερδοφόρα.  

2.4 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος του αγροτικού πληθυσµού είναι καθοριστικός για την 

ενσωµάτωση εναλλακτικών ποικιλιών και καλλιεργητικών µοντέλων στο σύγχρονο 

αγροτικό µοντέλο ανάπτυξης και, για το λόγο αυτό, η διερεύνηση των απόψεων και 

στάσεων που διαµορφώνονται είναι κρίσιµης σηµασίας για την αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων προώθησής του. Αρκετές µελέτες έχουν επιχειρήσει να εξετάσουν τις 

στάσεις των αγροτών απέναντι στις εναλλακτικές καλλιέργειες, αν και θα πρέπει να 

σηµειωθεί πως µικρός είναι ο αριθµός αυτών που έχουν µελετήσει αποκλειστικά το 

ζήτηµα των εναλλακτικών ποικιλιών, καθώς εστιάζουν στο γενικότερο πλαίσιο της 

βιώσιµης γεωργίας.  

Υπό αυτό το πρίσµα, ένα µέρος της ερευνητής βιβλιογραφίας έχει διερευνήσει τα 

κίνητρα των αγροτών αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε την 

υιοθέτηση ή όχι εναλλακτικών καλλιεργειών, µε τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά 

κίνητρα να αναδεικνύονται τα σηµαντικότερα εξ αυτών. Συγκεκριµένα, στις πιο 

ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής, οι περιβαλλοντικές 

ανησυχίες φαίνεται να έχουν σηµαντική επιρροή στις απόψεις των αγροτών 

(Dubgaard & Sorensen, 1988). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αγροτικός 

πληθυσµός είναι επαρκώς ενηµερωµένος για τα οφέλη της εναλλακτικής γεωργίας, 
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καθώς στο ότι στις εν λόγω χώρες τα περιβαλλοντικά αρνητικά αποτελέσµατα των µη 

βιώσιµων γεωργικών πρακτικών είναι ήδη εµφανή (Milder et al, 1991). Έτσι, στην 

περίπτωση αυτή, η µετάβαση προς περισσότερο βιώσιµα γεωργικά συστήµατα 

θεµελιώνεται περισσότερο σε ηθικές ανησυχίες.  

Αντιθέτως, στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, τα οικονοµικά κίνητρα αποτελούν τον 

καθοριστικό παράγοντα για την υιοθέτηση εναλλακτικών καλλιεργητικών µεθόδων ή 

ποικιλιών (Scialabba, 2000). Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραδοσιακές γεωργικές 

πρακτικές είναι βαθειά ριζωµένες στις αγροτικές κοινωνίες και, άρα, είναι 

αναµενόµενο να παρατηρείται µεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή και την εισαγωγή 

καινοτοµικών γεωργικών προσεγγίσεων (Isin et al, 2007). Όπως σηµειώνουν οι 

Bonny & Vijayaragavan (2001), η µετάβαση σε εναλλακτικές καλλιέργειες στις µη 

ανεπτυγµένες χώρες παρακινείται από οικονοµικά, κυρίως, κίνητρα και απαιτεί 

µεγαλύτερη προσπάθεια σε ότι αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών 

µέσω επίσηµων πολιτικών.  

Η σηµασία των οικονοµικών κινήτρων έχει αναδειχθεί και από την ερευνητική 

βιβλιογραφία που εξετάζει τις απόψεις των γεωργών για τις βιολογικές καλλιέργειες. 

Στη Γερµανία, οι  Bruckmeier et al (1994) διαπίστωσαν πως οι παραγωγοί υιοθετούν 

βιολογικές καλλιέργειες λόγω οικονοµικών κινήτρων, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι 

Lampkin & Measures (1995) παρατήρησαν πως το επιπλέον εισόδηµα που 

λαµβάνουν οι παραγωγοί, δεδοµένου ότι οι τιµές των βιολογικών προϊόντων είναι 

υψηλότερες κατά περίπου 50% των προϊόντων συµβατικής παραγωγής, αποτελεί το 

σηµαντικότερο κίνητρο υιοθέτησης των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας. 

Μάλιστα, οι Fairweather & Campell (1996) τεκµηρίωσαν πως πάνω από το 1/3 των 

βιοκαλλιεργητών επιθυµεί να στραφεί σε συµβατικά καλλιεργητικά µοντέλα, αν 

αποσυρθεί η χρηµατοδοτική στήριξη από το κράτος.  

Τα περιβαλλοντικά κίνητρα έχουν, επίσης, αποδειχθεί ως κρίσιµοι κινητήριοι 

παράγοντες. Για παράδειγµα, οι Storstad & Bjorkhaug (2003) τεκµηριώνουν πως η 

προστασία του περιβάλλοντος τοποθετείται αρκετά υψηλά στα κίνητρα των αγροτών, 

ειδικότερα σε ότι αφορά τη διατήρηση των φυσικών πόρων, όπως είναι η ποιότητα 

του εδάφους. Οι McCann et al (1997) επισηµαίνουν πως η αυξηµένη 

συνειδητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, λόγω των δραµατικών επιπτώσεων 

της συµβατικής γεωργίας στην ποιότητα των φυσικών πόρων, παρακινεί έντονα τους 
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αγρότες να στραφούν σε περισσότερο εναλλακτικές καλλιέργειες. Σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ιρλανδία, βρέθηκε πως οι παραγωγοί έχουν ισχυρά 

ιδεολογικά κίνητρα για την υιοθέτηση βιολογικών καλλιεργειών (Willer & Gillmour, 

1992), ενώ σε έρευνα στην Ολλανδία, καταγράφτηκε πως η πλειοψηφία των 

παραγωγών µεταβαίνουν σε ανάλογα γεωργικά συστήµατα παρακινούµενοι από τις 

απόψεις τους περί της ποιότητας των οικοσυστηµάτων (Larson & Duram, 2000). 

Ωστόσο, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια, τα οικονοµικά κίνητρα αξιολογούνται ως 

σηµαντικότερα από την πλευρά των αγροτών, δεδοµένης της µείωσης του αγροτικού 

εισοδήµατος και των προβληµάτων που διακυβεύουν την οικονοµική βιωσιµότητα 

της περιφέρειας (Rigby & Caceres, 2001). Οι Chouichom & Yamao (2010) 

παρατήρησαν πως το κόστος των εναλλακτικών καλλιεργειών αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα της διαµόρφωσης των σχετικών απόψεων των αγροτών, ενώ στην ίδια 

έρευνα διαπιστώθηκε πως οι βιοκαλλιεργητές είναι υψηλότερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου, έχουν στην κατοχή τους µεγαλύτερες εκτάσεις γης και έχουν µεγαλύτερη 

γνώση για τις πρακτικές της βιώσιµης γεωργίας. Οµοίως, οι Sadati et al (2010) 

απέδειξαν πως η επιθυµία υιοθέτησης βιώσιµων καλλιεργητικών µοντέλων εξαρτάται 

κυρίως από τις γνώσεις των αγροτών, το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, 

καθώς και από την ικανοποίηση που λαµβάνουν από την καθηµερινή τους εργασία. 

Ακόµη, οι Bagheri et al (2008) βρήκαν πως διάφοροι κοινωνικοοικονοµικοί 

παράγοντες επηρεάζουν τις απόψεις των αγροτών για τις βιώσιµες καλλιεργητικές 

µεθόδους και ποικιλίες, µε κυριότερους την επάρκεια της εξειδικευµένης 

πληροφόρησης, το µέγεθος των καλλιεργητικών εκτάσεων, το επίπεδο εκπαίδευσης 

και την επικοινωνία µε ειδικούς του χώρου. Οι Gosh & Hasan (2013) απέδειξαν πως 

στη Μαλαισία, οι αγρότες έχουν µέτριες έως αρνητικές απόψεις σχετικά µε την 

επιθυµία στροφής τους σε περισσότερο εναλλακτικά καλλιεργητικά συστήµατα. Οι 

ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν πως το εκπαιδευτικό επίπεδο, το µέγεθος της 

καλλιεργήσιµης γης, το ετήσιο εισόδηµα και οι γνώσεις έχουν θετική σχέση µε την 

πρόθεση υιοθέτησης ανάλογων πρακτικών, καταλήγοντας στο συµπέρασµα πως το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς συνδέεται µε 

καλύτερη γνωστική βάση και µε αποτελεσµατικότερες επαφές µε εξειδικευµένους 

επαγγελµατίες του κλάδου.  



33 

 

Ακόµη, στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι Park et al (1997) τεκµηρίωσαν πως οι κυριότεροι 

λόγοι κατά σειρά σηµαντικότητας για την υιοθέτηση εναλλακτικών καλλιεργητικών 

µεθόδων και πρακτικών από την πλευρά των αγροτών είναι η αύξηση της 

καταναλωτικής ζήτησης για ασφαλέστερα και ποιοτικότερα προϊόντα, η ανάγκη 

µείωσης του κόστους εισροών και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τους φυσικούς πόρους (έδαφος, ύδατα). Οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο 

σηµαντικότερος αποτρεπτικός παράγοντας είναι η οικονοµική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο µετάβασης σε περισσότερο βιώσιµες καλλιεργητικές πρακτικές, 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα πως ο ρόλος της πολιτείας είναι καθοριστικός για την 

προώθηση των εναλλακτικών αγροτικών µοντέλων ανάπτυξης.  

Επίσης, οι Morris & Winter (1999) απέδειξαν πως η συντρηπτική πλειοψηφία (87%) 

των γεωργών συµβατικών καλλιεργειών θεωρεί πως η εναλλακτική και βιώσιµη 

γεωργία λειτουργεί θετικά ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ περίπου 

το ήµισυ αυτών (51%) πιστεύει πως στην περίπτωση αυτή το κόστος παραγωγής είναι 

χαµηλότερο, λόγω της µείωσης του κόστους εισροών. Ωστόσο, τα σηµαντικότερα 

εµπόδια για την υιοθέτηση των βιώσιµων καλλιεργητικών µεθόδων είναι η έλλειψη 

εµπειρίας και γνώσης και των τεχνικών που απαιτούνται. Οι Vereijken & Royle 

(1989) στην Ολλανδία, διαπίστωσαν πως το σηµαντικότερο πρόβληµα για τους 

αγρότες κατά τη µετάβασή τους σε βιώσιµα γεωργικά µοντέλα είναι οι σηµαντικές 

αλλαγές που απαιτούνται στη διαδικασία παραγωγής, ακολουθούµενο από την 

έλλειψη των απαιτούµενων τεχνικών γνώσεων.  

Οι Sterm & Smith (1993) τεκµηρίωσαν πως στη Βολιβία πάνω από το ήµισυ των 

παραγωγών πρόσκειται θετικά των εναλλακτικών καλλιεργειών, θεωρώντας πως 

υπάρχει ικανή ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών, η οποία εντατικοποιείται 

από την τάση βιοµηχανοποίησης των εν λόγω προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ως 

σηµαντικότερα εµπόδια αναδείχθηκαν οι µεγάλες επενδυτικές και κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, ο φόβος ασυµβατότητας των καλλιεργειών µε τις εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες και η έλλειψη µεγάλων αγορών στις οποίες απευθύνονται τα αντίστοιχα 

προϊόντα. 

Στην Ελλάδα, σε έρευνα των Tsantopoulos et al (2013) στην Ελλάδα και 

συγκεκριµένα στην περιοχή του Έβρου που διεξήχθη για τη διερεύνηση των απόψεων 

500 παραγωγών για τις εναλλακτικές καλλιέργειες, διαπιστώθηκε πως σχεδόν το 
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ήµισυ αυτών δεν είχαν καµία γνώση για αυτό το αγροτικό µοντέλο, παρόλο που η 

συντρηπτική πλειοψηφία εξέφρασε την επιθυµία να το γνωρίσει µέσω εκπαιδευτικών 

δράσεων. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν δυσφορία των παραγωγών από τις 

αγροτικές πολιτικές που αναπτύσσονται στην περιοχή, καθώς και πως τα 

σηµαντικότερα εµπόδια για την υιοθέτηση εναλλακτικών καλλιεργειών είναι η 

έλλειψη σχετικών γνώσεων, η έλλειψη επιχορηγήσεων και η περιορισµένη 

καταναλωτική ζήτηση. Οι Daskalopoulou & Petrou (2002), οµοίως, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως οι αποφάσεις των παραγωγών αναφορικά µε την υιοθέτηση 

εναλλακτικών καλλιεργειών εξαρτώνται από τις εδαφικές συνθήκες, το κόστος της 

µισθωµένης εργασίας και τη διαθεσιµότητα του κατάλληλου µηχανολογικού 

εξοπλισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 

3.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η εγχώρια γεωργία έχει τεράστια οικονοµική και κοινωνική αξία, συνεισφέροντας 

καίρια στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, όπως αντανακλάται και στη συµβολή 

του πρωτογενή τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας. Η γεωργική δραστηριότητα υπήρξε 

ανέκαθεν βασικό αναπτυξιακό άξονα της περιφέρειας, παρόλο που τα τελευταία 

χρόνια το αναπτυξιακό µοντέλο της Ελλάδας έχει στραφεί στον τοµέα των 

υπηρεσιών, γεγονός που αναδεικνύεται και από τις τάσεις ερηµοποίησης µεγάλων 

εκτάσεων γεωργικής γης. Η σχετικά καθοδική πορεία της ελληνικής γεωργίας 

αναδεικνύεται και από τις τάσεις µείωσης του αγροτικού εισοδήµατος αλλά και του 

απασχολούµενου πληθυσµού στον πρωτογενή τοµέα (Τσιφόρου & Σταυροπούλου, 

2011), αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία σχετική στασιµότητα. Αξίζει, 

επιπλέον, να σηµειωθεί πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ και η προσαρµογή της στην 

ΚΑΠ έχει δώσει σε αρκετές περιπτώσεις ώθηση ανάπτυξης της εγχώριας γεωργίας, 

αν και σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα συνεχίζουν να υφίσταται.  

Αναφορικά µε τις εναλλακτικές καλλιέργειες, η βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα 

άρχισε να αναπτύσσεται µε αργούς ρυθµούς από τη δεκαετία του 1980, ενώ από το 

1991 και µετά, µε την εφαρµογή του κοινοτικού κανονισµού 2092/91/ΕΕ δόθηκε νέα 

ώθηση, δεδοµένων και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, όπως 

είναι οι ευνοϊκές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, η σχετικά περιορισµένη ρύπανση από 

αγροχηµικά και η οικογενειακή µορφή των περισσότερων εκµεταλλεύσεων. Η 

σχετική ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας αντανακλάται και στην αύξηση των 

απασχολούµενων και των αντίστοιχων αγροτικών εκτάσεων.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως το 2001, ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών στην Ελλάδα 

ανερχόταν στους 7.055, ενώ οι εκτάσεις που καλλιεργούνταν µε βιολογικό τρόπο 

ήταν περίπου 311.182 στρέµµατα. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (2014), το σύνολο των βιολογικά καλλιεργούµενων 
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εκτάσεων το 2013 ήταν 383.606,24 εκτάρια, εκ των οποίων τα 118.528,74 ήταν σε 

µεταβατικό στάδιο. Επίσης, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ανήλθαν στο τέλος 

του 2013 σε 21.986, παρουσιάζοντας ωστόσο µία µικρή πτώση από το προηγούµενο 

έτος (23.448 παραγωγοί).  

Σε ότι αφορά τις εναλλακτικές καλλιέργειες, µεγαλύτερη έµφαση άρχισε να δίνεται 

την τελευταία δεκαετία, ενώ µετά την έλευση της οικονοµικής κρίσης, αρκετοί νέοι 

αγρότες άρχισαν να στρέφονται σε τέτοιου είδους καλλιέργειες, µε σκοπό την 

εισαγωγή καινοτοµιών στο εγχώριο γεωργικό µοντέλο και την αξιοποίηση 

αντίστοιχων επενδυτικών ευκαιριών µέσω της ΚΑΠ. Οι νέοι καλλιεργητές επιχειρούν 

πλέον να στραφούν από τις παραδοσιακές ποικιλίες σε νέες υποσχόµενες 

υψηλότερων αποδόσεων µε σκοπό να ενισχύσουν το εισόδηµά τους, 

εκµεταλλευόµενο το συνδυασµό µεγαλύτερης παραγωγής και υψηλότερης τιµής 

πώλησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί πως η µετάβαση σε εναλλακτικές 

καλλιέργειες δεν είναι µία εύκολη υπόθεση και χαρακτηρίζεται από σηµαντική 

οικονοµική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα κατά το στάδιο µετάβασης από τις συµβατικές 

καλλιέργειες.  

Σύµφωνα µε έρευνα των Ζώζουλα και συν (2008), οι εναλλακτικές καλλιέργειες, 

συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, προσφέρουν σηµαντικά περιθώρια κέρδους 

στους παραγωγούς της χώρας. Για παράδειγµα, το κέρδος µπορεί να αυξηθεί µέχρι 

και 140% στην περίπτωση της βιολογικής ντοµάτας και γενικότερα στα κηπευτικά, 

αυξάνονται µέχρι και 100% το γεωργικό και οικογενειακό εισόδηµα σε ορισµένες 

περιπτώσεις. Ωστόσο, η έρευνα επισηµαίνει πως η µεταστροφή σε βιολογικές και 

εναλλακτικές καλλιέργειες θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µε την 

υποστήριξη ειδικών, καθώς η εξάρτησή τους από την ποιότητα του εδάφους είναι 

µεγάλη. Έτσι, σε µερικές περιοχές της χώρας η αλλαγή του τρόπου καλλιέργειας 

µπορεί να γίνει οµαλά, ενώ σε περιοχές όπως η Μακεδονία, υπάρχουν σηµαντικές 

δυσκολίες.  

3.2 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

∆ιάφορα επενδυτικά και επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν σχεδιαστεί και 

εφαρµοστεί για την επιδότηση των παραγωγών σε εθνικό επίπεδο αναφορικά µε τις 
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βιολογική γεωργία και τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Μέχρι σήµερα έχουν 

εφαρµοστεί επιχειρησιακά προγράµµατα για τις οργανώσεις παραγωγών, µε σκοπό 

την ενηµέρωσή τους για τον προγραµµατισµό της παραγωγής, τη βελτίωση της 

ποιότητας και της εµπορίας των προϊόντων και την περιβαλλοντική προστασία. 

Επιπλέον, ορισµένα εθνικά προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης έχουν ενσωµατώσει 

ειδικά µέτρα για τη βιολογική γεωργία, όπως το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013.  

Επί του παρόντος, εξαιρετικά ευοίωνη εξέλιξη αποτελεί ο νέος επενδυτικός νόµος 

που αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή τους επόµενους µήνες. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε το ΦΕΚ αρ.φύλλου 465/25-02-2014, καθορίζονται εκ νέου τα 

επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων.1 Ο νέος επενδυτικός νόµος αφορά τις επενδυτικές προτάσεις για ην 

καλλιέργεια και παραγωγή νέων µορφών αγροτικών προϊόντων, όπως είναι τα 

οπωροκηπευτικά, τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, τα υποτροπικά φυτά, οι 

δενδρώδεις καλλιέργειας, τα όσπρια και τα κτηνοτροφικά φυτά. Επιπλέον, 

καθορίζεται και η παροχή χρηµατοδότησης αγροτικών προϊόντων που 

καλλιεργούνται από αγροτικούς συνεταιρισµούς και οµάδες ή ενώσεις παραγωγών. 

Στις επιδοτούµενες γεωργικές επιχειρήσεις υπάγονται και εκµεταλλεύσεις 

θερµοκηπίων και βιολογικής γεωργίας που παράγουν κηπευτικά, µανιτάρια, 

ανθοκοµικά φυτά και άλλα είδη εναλλακτικής καλλιέργειας.  

Από τις παραγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην 

επιδότηση των καλλιεργειών υποτροπικών φυτών, όπως είναι το αβοκάντο, η 

µπανάνα, η φραγκοσυκιά, η χουρµαδιά, το πεκάν, το µάνκο και ο λωτός. Οι 

επιλέξιµες µονάδες µεταποίησης που εντάσσονται στο νέο επενδυτικό νόµο είναι οι: 

(1) µονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δηµητριακών φυτών, (2) µονάδες 

                                                           
1 Οι καλλιέργειες που επιδοτούνται από το νέο επενδυτικό νόµο είναι οι εξής: Βατόµουρο, Σµέουρο, 
Μύρτιλο, Φραγκοστάφυλο, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεµονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κουµ κουάτ, Κίτρο, 
Περγαµόντο, Φράπα, Ακτινίδιο, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Βερικοκιά, Κερασιά, ∆αµασκηνιά, 
Ροδακινιά, Νεκταρίνι, Κοροµηλιά, Καρυδιά, Χαρουπιά, Καστανιά, Αµυγδαλιά, Φιστικιά, Συκιά, 
Ροδιά, Ελιά, Τσάι, Ρίγανη, Λεβάντα, Μέντα, Θυµάρι, ∆ενδρολίβανο, Βάλσαµο, Λουίζα, Σαµπούκος, 
Φασκόµηλο, Μελισσόχορτο, Βαλεριάνα, Ματζουράνα, Εχινάτσεα, Εστραγκόν, Κάπαρη, Υσσωπος, 
Γκότζι Μπέρι, Ιπποφαές, Αλόη, Κρανιά, Αρώνια, Φακή, Κοινό φασόλι, Φασόλια γίγαντες, Φάβα, 
Κουκιά, Ρεβύθι, Τριφύλλι, Κτηνοτροφικό µπιζέλι, Βίκος, Αβοκάντο, Φραγκοσυκιά, Μάνγκο, Λωτός, 
Μπανάνα, Χουρµαδιά, Λίτσι, Γκουάβα, Πεκάν, Τσεριµόγια, Αγκινάρα, Σπαράγγι, Ντοµάτα, 
Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πιπεριά, Πατάτα, Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασολάκι, Αρακάς, 
Κρεµµύδι, Σκόρδο, Πράσο, Παντζάρι, Καρότο, Ραπάνι, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αντίδι, Μαϊντανός, 
Άνηθος, Σέλινο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λαχανάκι Βρυξελλών, Μπάµια, Φράουλα 
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τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης-απεντόµωσης οσπρίων, (3) µονάδες 

επεξεργασίας νέων καινοτόµων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι µπέρι, 

κρανιά, αλόη), (4) µονάδες µεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και 

υπολειµµάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας δασοκοµικών προϊόντων 

για αξιοποίηση της βιοµάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου, και (5) µονάδες 

παραγωγής αιθέριων ελαίων. Όλες οι κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται µε 

ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και µπορούν να φτάσουν µέχρι 

50% σε κάποιες περιφέρειες. 

3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ  

Ο νοµός Κιλκίς ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε έκταση 

2.519τ.χλµ. και πληθυσµό 98.906 κατοίκους (απογραφή 2011). Ο πρωτογενής τοµέας 

διαδραµατίζει παραδοσιακά εξέχων ρόλο στην περιοχή, ενώ το µεγαλύτερο µέρος 

των εκτάσεων είναι πεδινές και καλλιεργούνται µε σιτηρά, ειδικά στις ξηρικές 

εκτάσεις που αντιπροσωπεύουν και το µεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων του 

νοµού. Οι καλλιέργειες που κυριαρχούν είναι αυτές της αροτροκαλλιέργειας, κυρίως 

σκληρού σιταριού και αραβόσιτου, ενώ η καλλιέργεια των χειµερινών σιτηρών είναι 

περιορισµένη. Αρκετά ανεπτυγµένη είναι η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών φυτών 

και εξαιρετικά περιορισµένη αυτή των κηπευτικών, των δενδροκαλλιεργειών και των 

αµπελιών.  

Σηµαντικό προβληµατικό σηµείο της περιοχής είναι η ανεπαρκής διαχείριση του 

υδάτινου δυναµικού της περιοχής, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους χρήσης 

των καλλιεργειών και την ισχνή µέχρι τώρα παρουσία της βιολογικής γεωργίας και 

των εναλλακτικών καλλιεργειών. Επιπλέον, οι µικροί σε έκταση κλήροι 

οικογενειακής κυρίως ιδιοκτησίας δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία οικονοµιών 

κλίµακας, ενώ περιορισµένη είναι και η διείσδυση της τεχνολογίας στην παραγωγική 

διαδικασία (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 2007). Περιοριστικό παράγοντα για 

την ανάπτυξη και προώθηση των εναλλακτικών καλλιεργειών αποτελεί και το 

γεγονός ότι κατά τα προηγούµενα χρόνια, ο αγροτικός πληθυσµός της περιοχής 

επένδυσε σε µεγάλο βαθµό σε µηχανολογικό εξοπλισµό και εγκαταστάσεις που 

υποστηρίζουν τα συµβατικά γεωργικά µοντέλα. Κατά την προηγούµενη δεκαετία 

παρατηρήθηκε, επίσης, και υψηλός βαθµός εξάρτησης από τις κοινοτικές 

επιδοτήσεις.  
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Συµπερασµατικά, ο νοµός Κιλκίς αποτελεί µία χαρακτηριστική περίπτωση περιοχής 

που εξαρτάται καθοριστικά από τον πρωτογενή τοµέα και συνεχίζει να βασίζει την 

αγροτική του ανάπτυξη στις ποικιλίες και καλλιεργητικές και µεταποιητικές µεθόδους 

της συµβατικής γεωργίας. Παράλληλα, οι αγρότες της περιοχής φαίνεται να µην είναι 

ιδιαίτερα πρόθυµοι να µεταβούν σε σύγχρονα µοντέλα αειφόρου γεωργίας, αν και 

πολλές περιοχές του νοµού χαρακτηρίζονται από περιορισµένες δυνατότητες 

αξιοποίησης της γεωργικής γης µε συµβατικές καλλιέργειες (Επιµελητήριο Κιλκίς, 

2013). Βέβαια, αυτό οφείλεται και στις µαζικές επενδύσεις σε αντίστοιχο εξοπλισµό 

και εγκαταστάσεις που προηγήθηκε τις προηγούµενες δεκαετίες, διαµορφώνοντας ένα 

κυρίαρχο γεωργικό αναπτυξιακό µοντέλο που είναι δύσκολο να εξελιχθεί ταχέως. 

Άλλος λόγος που συντέλεσε σε αυτές τις εξελίξεις ήταν και οι αλλαγές που προήλθαν 

από την ΚΑΠ µετά το 2003, καθώς ο καπνός υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες 

καλλιέργειες του νοµού και άρχισε να εγκαταλείπεται.  

Παρόλα αυτά, η ενσωµάτωση των εναλλακτικών ποικιλιών και καλλιεργητικών 

µεθόδων στο παραδοσιακό αγροτικό µοντέλο της περιοχής µπορεί να συνεισφέρει 

σηµαντικά στην ανάπτυξή της, λαµβάνοντας υπόψη και τις ευνοϊκές συνθήκες που 

δηµιουργούνται µε το νέο επενδυτικό νόµο αλλά και µε τις νέες κατευθύνσεις της 

ΚΑΠ. Ορισµένες εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αντικαταστήσουν µε 

επιτυχία άλλες συµβατικές, χωρίς να εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις. Για 

παράδειγµα, το φυτό στέβια µπορεί να καλλιεργηθεί σε παλιά καπνοχώραφα και, άρα, 

να ευδοκιµήσει στην περιοχή.  Εκτός αυτού, αυτού του τύπου καλλιέργειες ενισχύουν 

το οικογενειακό εισόδηµα και µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε άλλες 

γεωργικές δραστηριότητες, ενώ σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, µπορούν να 

ενταχθούν και στη συµβολαιακή γεωργία µέσω της ανάπτυξης οµάδων και ενώσεων 

παραγωγών στην περιοχή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το σηµαντικότερο βήµα για τη διεξαγωγή µιας έρευνας, µετά τη θεµατική επιλογή, 

είναι η διατύπωση του σκοπού της. Ο σκοπός στην έρευνα λειτουργεί κατευθυντικά 

και εξασφαλίζει στον ερευνητή τη γνώση για τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει 

ώστε να φτάσει στο σκοπό που έχει θέσει (Καραγεώργος, 2002).  

Βασικός σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και 

των προσδοκιών των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στο νοµό Κιλκίς σχετικά 

µε τις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας 

4.2 ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία καλείται να απαντήσει η µελέτη είναι τα κάτωθι: 

1) Σε ποιό βαθµό οι αγρότες είναι ικανοποιηµένοι από την απόδοση και το 

κέρδος των εναλλακτικών καλλιεργειών; 

2) Κατά πόσο οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

ενίσχυσης για τις εναλλακτικές καλλιέργειες και ποια είναι αυτά; 

3) Ποια η χρησιµότητα των εναλλακτικών µορφών καλλιέργειας σε οικονοµικό 

και κοινωνικό επίπεδο; 

4) Ποιες οι µελλοντικές προσδοκίες των παραγωγών αναφορικά µε τις 

εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας; 

4.3 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και για τη διεξαγωγή της χρησιµοποιούνται 

πρωτογενή δεδοµένα που προέκυψαν µέσω της χρήσης ερωτηµατολογίου. Οι 

στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν είναι 
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περιγραφικές: 

� Μέτρα θέσης και διασποράς και συγκεκριµένα ο µέσος όρος και η τυπική 

απόκλιση 

� ∆ιαγραµµατικές απεικονίσεις µέσω ραβδογραµµάτων και κυκλικών 

διαγραµµάτων 

4.4 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΧΩΡΟΣ, 

ΧΡΟΝΟΣ, ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ) 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 54 αγρότες του νοµού Κιλκίς. Το ερευνητικό 

εργαλείο που διαµορφώθηκε για τις ανάγκες της µελέτης διαµοιράστηκε σε 150 

αγρότες και ως εκ τούτου το ποσοστό ανταπόκρισης των εργαζοµένων στην έρευνα 

έφτασε το 36,0%. 

Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα ενός 2 µηνών 

(01/06/2014 έως 01/08/2014) µε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Ο πληθυσµός της έρευνας προσδιορίζεται σαν το σύνολο 

των αγροτών της χώρας µας, ενώ ο στατιστικός πληθυσµός της έρευνας αποτελείται 

από το σύνολο των αγροτών του νοµού Κιλκίς.  

4.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Το ερευνητικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της µελέτης περιέχει 

αποκλειστικά ερωτήσεις κλειστού τύπου γεγονός που διευκόλυνε εξαιρετικά την 

αποκωδικοποίηση των δεδοµένων ώστε αυτή να πραγµατοποιηθεί εύκολα και 

αξιόπιστα. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας αποτελείται από 3 µέρη και 20 ερωτήσεις 

συµπεριλαµβανοµένου των δηµογραφικών και επαγγελµατικών χαρακτηριστικών των 

συµµετεχόντων σε αυτή. 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει τα δηµογραφικά και 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Το δεύτερο µέρος του, περιλαµβάνει 7 

ερωτήσεις σχετικές µε την παραγωγή των αγροτών του δείγµατος, όπως το είδος των 

κωλυσιεργιών που παράγουν, τον αριθµό των ιδιόκτητων και ενοικιαζόµενων 
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στρεµµάτων, το κόστος και τον ετήσιο τζίρο των της εναλλακτικής και συµβατικής 

παραγωγής καθώς και τα έτη ενασχόλησης τους µε την εναλλακτική και συµβατική 

καλλιέργεια. Τέλος, το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει 8 

ερωτήσεις, αναφέρεται στις απόψεις και προσδοκίες των αγροτών σχετικά µε τις 

εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας, εστιάζοντας στο βαθµό ικανοποίησης τους από 

την αποδοτικότητα των εναλλακτικών και συµβατικών καλλιεργειών, το βαθµό που 

οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για την προώθηση της 

εναλλακτικής καλλιέργειας, τη λήψη µέτρων, στη χρησιµότητα των εναλλακτικών 

καλλιεργειών και τις µελλοντικές τους προσδοκίες για τις εναλλακτικές καλλιέργειες. 

Πριν ξεκινήσει η έρευνα το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε δείγµα 5 ατόµων ώστε να 

αξιολογηθεί και να εντοπιστούν τα πιθανά προβλήµατά του (ασάφειες). Οι 

ερωτηθέντες συµπλήρωσαν µε ευκολία το ερωτηµατολόγιο και δεν χρειάστηκε να 

πραγµατοποιηθεί κάποια αλλαγή. Έπειτα από 3 ηµέρες το ερωτηµατολόγιο δόθηκε 

στους ίδιους ερωτηθέντες ώστε να αξιολογηθεί µε τη µέθοδο του ελέγχου και 

επανελέγχου η αξιοπιστία του. Οι απαντήσεις ήταν παρεµφερείς και ως εκ τούτου το 

ερωτηµατολόγιο κρίθηκε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό της µελέτης. Το 

πλήρες κείµενο το ερωτηµατολογίου παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτηµα. 

4.6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι βασικές πτυχές που ακολουθήθηκαν  κατά την ερευνητική διαδικασία 

συνοψίζονται ως εξής: 

� Εµπιστευτικότητα και ανωνυµία 

� Εντιµότητα και εµπιστοσύνη 

� Πρόσβαση στα αποτελέσµατα της έρευνας 

� Πληροφορηµένη συναίνεση 

� Προστασία σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας. 

Η ερευνητική διαδικασία στηρίχτηκε στο παραπάνω πλαίσιο αποσαφηνίζοντας 

παράλληλα µέσω εισαγωγικού κειµένου την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων και τη χρησιµοποίηση τους µόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ξεκινώντας την αποτύπωση των αποτελεσµάτων της στατιστικής έρευνας και 

εστιάζοντας στα δηµογραφικά του δείγµατος, το οποίο αποτελείται στο σύνολο του 

από άνδρες, αρχικά παρατηρείται ότι η µέση ηλικία των ερωτηθέντων ισούται µε 

52,44±9,38 έτη. Επιπρόσθετα το 79,6% των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι 

παντρεµένοι και το 20,4% ανύπαντροι. 

Πίνακας 1: Ηλικία ερωτηθέντων 

Mean Std. Deviation 

52,44 9,378 

 

Γράφηµα 1: Οικογενειακή κατάσταση ερωτηθέντων 
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Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος σκιαγραφείται ότι το 13,0% των 

συµµετεχόντων σε αυτό είναι απόφοιτοι Γυµνασίου, το 42,6% Λυκείου, το 5,6% ΙΕΚ 

ή επαγγελµατικής σχολής, το 33,3% απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και το 5,6% κάτοχοι 

µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος. 

 

 

Γράφηµα 2: Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων 

 

Ολοκληρώνοντας τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων παρατηρείται ότι το 

5,6% αυτών σηµειώνει ετήσιο συνολικό εισόδηµα µεταξύ 5000 και 10000 ευρώ, το 

27,8% 15000 έως 20000 ευρώ και το 66,7% υψηλότερο από 20000 ευρώ. 
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Γράφηµα 3: Εισόδηµα ερωτηθέντων 

 

5.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Περνώντας στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου που αναφέρεται σε πληροφορίες 

που αφορούν την παραγωγή των αγροτών του δείγµατος, αρχικά, παρατηρείται ότι το 

87,0% αυτών ασχολούνται µε την παραγωγή συµβατικών προϊόντων, το 6,5% µε την 

εναλλακτική καλλιέργεια και το 6,5% τόσο µε τη συµβατική όσο και µε την 

εναλλακτική καλλιέργεια. 
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Γράφηµα 4: Είδος καλλιέργειας που απασχολούνται οι ερωτηθέντες 

 

Επιπλέον, κατά µέσο όρο οι συµµετέχοντες στην έρευνα καλλιεργούν 130 ιδιόκτητα 

στρέµµατα εδάφους και 205 ενοικιαζόµενα στρέµµατα. 

Γράφηµα 5: Αριθµός ιδιόκτητων και ενοικιαζόµενων στρεµµάτων παραγωγής 
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Παράλληλα, ο µέσος αριθµός των καλλιεργήσιµων στρεµµάτων εναλλακτικής 

παραγωγής ισούται µε 200 στρέµµατα και συµβατικής παραγωγής µε 250 στρέµµατα 

εδάφους. 

Γράφηµα 6: Αριθµός στρεµµάτων εναλλακτικής και συµβατικής παραγωγής 

 

Όσον αφορά το ετήσιο κόστος της εναλλακτικής παραγωγής, αυτό παρατηρείται να 

είναι σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε το ετήσιο κόστος της συµβατικής 

παραγωγής, εµφανίζοντας όµως παράλληλα και υψηλότερο ετήσιο τζίρο. 
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Γράφηµα 7: Ετήσιο κόστος εναλλακτικής και συµβατικής παραγωγής 

 

Γράφηµα 8: Ετήσιος τζίρος εναλλακτικής και συµβατικής παραγωγής 
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Τέλος, κατά µέσο όρο οι αγρότες που συµµετέχουν στην έρευνα ασχολούνται µε τη 

συµβατική καλλιέργεια 40 έτη ενώ µε την εναλλακτική µόλις 10 έτη. 

Γράφηµα 9: Χρόνος ενασχόλησης µε την εναλλακτική και τη συµβατική καλλιέργεια 

 

 

5.3 ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Περνώντας στις απαντήσεις του κυρίως µέρους του ερευνητικού εργαλείου της 

έρευνας που αναφέρεται στις απόψεις και προσδοκίες των αγροτών σχετικά µε τις 

εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας ,αρχικά, παρατηρείται ότι ο βαθµός ικανοποίησής 

τους τόσο από την παραγωγή που έχουν πάρει από τις εναλλακτικές καλλιέργειες όσο 

και από το κέρδος που έχουν επιτύχει από αυτές είναι σχετικά χαµηλός, µε τη µέση 

βαθµολογία της 5βάθµιας κλίµακας ικανοποίησης να ισούται µε 3,00 και στις δύο 

περιπτώσεις (Τ.Α. ίση µε 1,095 και 1,110, αντίστοιχα). Παράλληλα ο βαθµός 

ικανοποίησης των αγροτών από τις τιµές που πετυχαίνουν για τις εναλλακτικές 

καλλιέργειες είναι εξαιρετικά χαµηλός (Μ.Ο.=1,50, Τ.Α.=0,548). Επιπρόσθετα, 
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παρατηρείται ότι ο βαθµός ικανοποίησης των αγροτών που ασχολούνται µε τις 

συµβατικές καλλιέργειες σε σχέση µε το µέγεθος της παραγωγής, τις τιµές  και το 

κέρδος που επιτυγχάνουν από αυτές είναι επίσης χαµηλός. 

Πίνακας 2: Ικανοποίηση από τις εναλλακτικές καλλιέργειες 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από την παραγωγή που έχετε 

πάρει από τις εναλλακτικές καλλιέργειες; 
3,00 1,095 

Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από τις τιµές που πετυχαίνετε 

για τις εναλλακτικές καλλιέργειες; 
1,50 0,548 

Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το κέρδος που 

πετυχαίνετε για τις εναλλακτικές καλλιέργειες; 
3,00 1,110 

 

Πίνακας 3: Ικανοποίηση από τις συµβατικές καλλιέργειες 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από την παραγωγή που έχετε 

πάρει από τις συµβατικές καλλιέργειες; 
2,81 0,702 

Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από τις τιµές που πετυχαίνετε 

για τις συµβατικές καλλιέργειες; 
2,57 0,499 

Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το κέρδος που 

πετυχαίνετε για τις συµβατικές καλλιέργειες; 
2,57 0,602 

Αναφορικά µε τους τρόπους προώθησης των εναλλακτικών και συµβατικών 

προϊόντων στην αγορά παρατηρείται ότι τα προϊόντα εναλλακτικής καλλιέργειας 

προωθούνται κατά κύριο λόγο µέσω εµπόρων χονδρικής ή απευθείας από τους 

παραγωγούς στους καταναλωτές και δευτερευόντως από τους παραγωγούς στους 

εµπόρους λιανικής. Αντίθετα, τα προϊόντα συµβατικής καλλιέργειας προωθούνται 

κατά κύριο λόγο µέσω εµπόρων χονδρικής. 

 



51 

 

Πίνακας 4: Τρόποι προώθησης των εναλλακτικών και συµβατικών προϊόντων 

Εναλλακτικά Συµβατικά 

Μέσω συνεταιρισµού 4,0% Μέσω συνεταιρισµού 11,0% 

Μέσω εµπόρων χονδρικής 40,0% Μέσω εµπόρων χονδρικής 100,0% 

Μόνος στους εµπόρους λιανικής 20,0% Μόνος στους εµπόρους λιανικής 7,0% 

Μόνος στους καταναλωτές 36,0% Μόνος στους καταναλωτές 7,0% 

Μέσω διαδικτύου 0,0% Μέσω διαδικτύου 0,0% 

Όσον αφορά τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των εναλλακτικών καλλιεργειών σύµφωνα 

µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στη µελέτη, αυτά είναι η αυξηµένη 

κερδοφορία (Μ.Ο.=1,80, Τ.Α.=0,960), αλλά και απόδοσή τους (Μ.Ο.=2,18, 

Τ.Α.=1,053). Ακολουθούν οι υψηλότερες τιµές διάθεσής τους (Μ.Ο.=3,06, 

Τ.Α.=1,139), ενώ λιγότερο σηµαντικά πλεονεκτήµατα των εναλλακτικών 

καλλιεργειών κρίνονται η υψηλή ζήτηση (Μ.Ο.=3,84, Τ.Α.=1,239) και η παροχή 

επιδοτήσεων (Μ.Ο.=4,12, Τ.Α.=1,089). 

Πίνακας 5: Πλεονεκτήµατα εναλλακτικών καλλιεργειών 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Υψηλότερη απόδοση 2,18 1,053 

Επιδοτήσεις 4,12 1,089 

Μεγαλύτερη ζήτηση 3,84 1,239 

Υψηλότερες τιµές διάθεσης 3,06 1,139 

Μεγαλύτερη κερδοφορία 1,80 0,960 

Αντίστροφα, τα πιο σηµαντικά µειονεκτήµατα των εναλλακτικών καλλιεργειών 

κρίνονται η κατοχή των εξειδικευµένων γνώσεων που απαιτούνται (Μ.Ο.=1,78, 

Τ.Α.=0,642), αλλά και η υποστήριξης των παραγωγών από τους γεωπόνους 

(Μ.Ο.=1,92, Τ.Α.=0,945). Ακολουθεί το υψηλό κόστος των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται σε αυτές και η απαραίτητη εντατική τους παρακολούθηση, ενώ 

µικρότερης κλίµακας µειονέκτηµα είναι η πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης των 

επιδοτήσεων. 
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Πίνακας 6: Μειονεκτήµατα εναλλακτικών καλλιεργειών 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Απαραίτητες οι εξειδικευµένες γνώσεις 1,78 0,642 

Υψηλό κόστος µηχανηµάτων 3,45 1,064 

Εντατική παρακολούθηση των καλλιεργειών 3,55 0,945 

Αδυναµία υποστήριξης από τους γεωπόνους 1,92 1,017 

Περίπλοκη διαδικασία λήψης των επιδοτήσεων 4,29 1,346 

Εν συνεχεία, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις του δείγµατος η κυριότερη πηγή 

ενηµέρωσης των παραγωγών αναφορικά µε τις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας 

είναι οι ίδιοι οι συνάδελφοι τους, ενώ σηµαντική πηγή πληροφόρησης αποτελούν και 

τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Μόλις το 25,5% των αγροτών απαντά ότι 

ενηµερώνεται σχετικά µε τις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας από το Υπουργείο 

Αγροτικής ανάπτυξης και το 11,8% από τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι το 21,1% των αγροτών προβάλει σαν πηγή ενηµέρωσης το 

διαδίκτυο, ενώ τέλος, το 17,8% αυτών ενηµερώνεται από ιδιώτες γεωπόνους και το 

5,9% από το συνεταιρισµό. 

Πίνακας 7: Πηγές ενηµέρωσης αναφορικά µε τις εναλλακτικές µορφές 

Από τη διεύθυνση Αγροτικής ανάπτυξης 11,8% 

Από ιδιώτες γεωπόνους 17,6% 

Από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης 25,5% 

Από τον συνεταιρισµό 5,9% 

Από άλλους παραγωγούς 88,2% 

Από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 56,9% 

Από το Ίντερνετ 21,1% 

Με βάση τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα, το σηµαντικότερο µέτρο 

που θα ευνοούσε την ανάπτυξη των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι η καλύτερη 

ενηµέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ εξίσου σηµαντική κρίνεται 

η καλύτερη ενηµέρωση από τους γεωπόνους, η εκπαίδευση των παραγωγών µέσω 

επιµορφωτικών σεµιναρίων αλλά και η αύξηση των τιµών πώλησης των προϊόντων 

εναλλακτικής παραγωγής και η µείωση του κόστους παραγωγής. Αντίθετα, µικρότερη 
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θα ήταν η αποτελεσµατικότητα µέτρων που αναφέρονται στην αύξηση των 

επιδοτήσεων και την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης τους αλλά και µέτρα 

προβολής της διατροφικής αξίας των προϊόντων εναλλακτικής καλλιέργειας. 

Πίνακας 8: Μέτρα για την ανάπτυξη των εναλλακτικών καλλιεργειών 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Η αύξηση των επιδοτήσεων 3,55 1,316 

Εκπαίδευση παραγωγών µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων 4,57 0,608 

Απλούστευση της διαδικασίας επιδοτήσεων 3,67 0,909 

Καλύτερη ενηµέρωση από τους γεωπόνους 4,63 0,599 

Καλύτερη ενηµέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 
4,69 0,761 

Προβολή της διατροφικής αξίας τους 3,73 0,666 

Καλύτερες τιµές πώλησης 4,41 0,698 

Μέτρα µείωσης του κόστους της παραγωγής 4,20 0,633 

Ο βαθµός που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι εναλλακτικές καλλιέργειες προωθούν την 

αγροτική  και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του Κιλκίς είναι χαµηλός µε τις 

µέσες βαθµολογίες των 5βαθµιων κλιµάκων απαντήσεων να ισούνται µε 2,26 και 

2,20 αντίστοιχα. Αντίθετα, θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι οι εναλλακτικές 

καλλιέργειες έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε σύγκριση µε τις συµβατικές 

(Μ.Ο.=4,02, Τ.Α.=0,598) αλλά και ότι απαιτούν περισσότερο χρόνο για να 

αποδώσουν παραγωγή (Μ.Ο.=4,22, Τ.Α.=0,861). Ελαφρώς χαµηλότερος είναι ο 

βαθµός συµφωνίας των ερωτηθέντων αναφορικά µε το ότι κόστος αλλά και το κέρδος 

των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι υψηλότερο σε σχέση µε αυτό των συµβατικών 

(Μ.Ο.=3,96, Τ.Α.=0,968 και Μ.Ο.=3,76, Τ.Α.=0,725 αντίστοιχα). Οι ερωτηθέντες, 

γενικά, δε θεωρούν ότι οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν ένα 

καλό βασικό εισόδηµα (Μ.Ο.=2,89, Τ.Α.=0,839) ή µέσο µείωσης της ανεργίας 

(Μ.Ο.=2,54, Τ.Α.=0,770). Επιπλέον, διαφαίνεται ότι αυτές µπορούν να αποτελέσουν 

ένα καλό έξτρα εισόδηµα (Μ.Ο.=3,46, Τ.Α.=0,719) όχι όµως µέσο συγκράτησης των 

νέων στον τόπο τους (Μ.Ο.=2,31, Τ.Α.=0,748). Τέλος, η κρατική ενηµέρωση για τις 

επιδοτήσεις των εναλλακτικών καλλιεργειών κρίνεται εξαιρετικά ανεπαρκής από 

τους αγρότες του δείγµατος (Μ.Ο.=1,76, Τ.Α.=0,799). 
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Πίνακας 9: Χρησιµότητα εναλλακτικών καλλιεργειών 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες προωθούν την αγροτική ανάπτυξη 

της περιοχής του Κιλκίς 
2,26 0,757 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη 

της περιοχής του Κιλκίς 
2,20 0,655 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε 

σύγκριση µε τις συµβατικές 
4,02 0,598 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να 

αποδώσουν παραγωγή 
4,22 0,861 

Το κόστος των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι υψηλότερο σε 

σχέση µε αυτό των συµβατικών 
3,96 0,968 

Το κέρδος των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι υψηλότερο σε 

σχέση µε αυτό των συµβατικών 
3,76 0,725 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν ένα καλό 

βασικό εισόδηµα 
2,89 0,839 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν ένα καλό 

έξτρα εισόδηµα 
3,46 0,719 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν µέσο 

µείωσης της ανεργίας 
2,54 0,770 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν µέσο 

συγκράτησης των νέων στον τόπο τους 
2,31 0,748 

Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές έχουν στραφεί προς τα 

προϊόντα εναλλακτικής καλλιέργειας 
3,15 0,920 

Η κρατική ενηµέρωση για τις επιδοτήσεις των εναλλακτικών 

καλλιεργειών είναι επαρκής 
1,76 0,799 

Κλείνοντας τη στατιστική µελέτη και παρουσιάζοντας τις προσδοκίες των 

παραγώγων για την παραγωγή προϊόντων εναλλακτικής καλλιέργειας στο µέλλον, 

παρατηρείται ότι αυτές διακρίνονται από απαισιοδοξία. Πιο συγκεκριµένα, οι 

ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα επόµενα χρόνια τα κίνητρα για την εναλλακτική γεωργία 

αλλά και οι εναλλακτικοί παραγωγοί δεν θα αυξηθούν σε µεγάλο βαθµό (Μ.Ο.=2,48, 
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Τ.Α.=0,693 και Μ.Ο.=2,41, Τ.Α.=0,765 αντίστοιχα), ενώ παράλληλα δεν αναµένουν 

ικανοποιητικά κέρδη για τους παραγωγούς (Μ.Ο.=4,57, Τ.Α.=0,767). Παράλληλα, ο 

βαθµός που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το κράτος αναµένεται να ενσκήψει στην 

ενηµέρωση και την εκπαίδευση αναφορικά µε τις εναλλακτικές καλλιέργειες είναι 

εξαιρετικά χαµηλός (Μ.Ο.=1,59, Τ.Α.=0,687), παρά την ελαφρώς αυξηµένη 

πεποίθηση τους ότι τα επόµενα χρόνια η ζήτηση για προϊόντα εναλλακτικής 

καλλιέργειας θα αυξηθεί (Μ.Ο.=3,07, Τ.Α.=1,113), 

Πίνακας 10: Προσδοκίες για τις εναλλακτικές καλλιέργειες 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Τα επόµενα χρόνια τα κίνητρα για την εναλλακτική γεωργία θα αυξηθούν 2,48 0,693 

Τα επόµενα χρόνια οι εναλλακτικοί παραγωγοί θα αυξηθούν 2,41 0,765 

Τα επόµενα χρόνια οι εναλλακτικές καλλιέργειες θα µπορούν να αποφέρουν 

ικανοποιητικά κέρδη στους παραγωγούς 
2,57 0,767 

Το κράτος αναµένεται να ενσκήψει στην ενηµέρωση και την εκπαίδευση 

αναφορικά µε τις εναλλακτικές καλλιέργειες 
1,59 0,687 

Τα επόµενα χρόνια η ζήτηση για προϊόντα εναλλακτικής καλλιέργειας θα 

αυξηθεί 
3,07 1,113 

Τέλος, προχωρώντας σε υπολογισµό του συνολικού βαθµού ικανοποίησης των 

ερωτηθέντων από το τις εναλλακτικές και συµβατικές καλλιέργειες, του βαθµού 

συµφωνίας τους για τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των εναλλακτικών καλλιεργειών, του 

βαθµού που θεωρούν ότι οι εναλλακτικές καλλιέργειες είναι χρήσιµες και των 

µελλοντικών προσδοκιών για τις εναλλακτικές καλλιέργειες, αρχικά παρατηρείται ότι 

ο συνολικός βαθµός ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την παραγωγή 

εναλλακτικών προϊόντων είχα χαµηλός (Μ.Ο.=2,50, Τ.Α.=0,548) ενώ ανάλογος είναι 

ο βαθµός ικανοποίησης των αγροτών από τις συµβατικές καλλιέργειες (Μ.Ο.=2,65, 

Τ.Α.=0,489). Ο συνολικός βαθµός συµφωνίας των ερωτηθέντων για τη λήψη µέτρων 

ενίσχυσης των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι υψηλότατος (Μ.Ο.=4,18, 

Τ.Α.=0,427), ενώ γενικά οι εναλλακτικές καλλιέργειες θεωρούνται µετρίας 

χρησιµότητας (Μ.Ο.=3,05, Τ.Α.=0,409). Τέλος, οι ερωτηθέντες δεν έχουν µεγάλες 

προσδοκίες για το µέλλον των εναλλακτικών καλλιεργειών (Μ.Ο.=2,43, Τ.Α.=0,613 
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Πίνακας 11: Επιµέρους συγκεντρωτικές βαθµολογίες παραγόντων 

 Mean 
Std. 

Deviation 

Βαθµός ικανοποίησης από τις εναλλακτικές καλλιέργειες 2,50 0,548 

Βαθµός ικανοποίησης από τις συµβατικές καλλιέργειες 2,65 0,489 

Βαθµός συµφωνίας για τη λήψη µέτρων 4,18 0,427 

Χρησιµότητα  εναλλακτικών καλλιεργειών 3,05 0,409 

Προσδοκίες για τις εναλλακτικές καλλιέργειες 2,43 0,613 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αειφορία της γεωργίας και η επίλυση του παγκόσµιου διατροφικού προβλήµατος 

αποτελούν βασικές προτεραιότητες του σύγχρονου αγροτικού µοντέλου ανάπτυξης, 

όπως αναδεικνύεται και από τις πολιτικές που αναπτύσσονται εντός του αντίστοιχου 

ρυθµιστικού πλαισίου. Παράλληλα, η αυξηµένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

µε αποτέλεσµα τη ζήτηση για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας 

θέτουν νέες προκλήσεις στο συµβατικό γεωργικό µοντέλο που κυριαρχεί στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις ανά τον κόσµο. Επιπλέον, οι νέες κατευθύνσεις της ΚΑΠ 

θέτουν πλέον ως βασικό στόχο της σηµερινής αγροτικής ανάπτυξης την αειφορία, 

εννοώντας την ευθυγράµµιση της παραγωγής τροφίµων µε το σκοπό της διατήρησης 

των πεπερασµένων πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Ακόµη, η εξάπλωση της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, σε συνδυασµό µε τη 

σταδιακή µείωση του αγροτικού εισοδήµατος και της απασχόλησης στον πρωτογενή 

τοµέα, έχουν οδηγήσει ένα σηµαντικό αριθµό παραγωγών να στραφούν σε νέες 

µορφές και ποικιλίες καλλιέργειας. Την ίδια στιγµή, στην Ελλάδα, εντοπίζονται νέες 

ευκαιρίες ανάπτυξης των εναλλακτικών καλλιεργειών, δεδοµένου του πρόσφατου 

επενδυτικού νόµου και της εναρµόνισης της εγχώριας αγροτικής πολιτικής µε την 

ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, οι εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες αφορούν αυτές τις 

ποικιλίες και καλλιεργητικές µεθόδους που χαρακτηρίζονται από σηµαντικές 

δυνατότητες αξιοποίησης και προοπτικές εκµετάλλευσης, προσφέροντας στους 

παραγωγούς ικανοποιητικό κέρδος, εντάσσονται σήµερα σε ένα νέο µοντέλο 

αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο διαφοροποιείται από αυτό της συµβατικής γεωργίας. 

Παρόλα αυτά, η προηγούµενη ερευνητική βιβλιογραφία έχει τεκµηριώσει πως οι 

παραγωγοί, ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες, δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυµοι να 

µεταβούν σε περισσότερα βιώσιµες καλλιεργητικές µεθόδους, αντιµετωπίζοντας τις 

εναλλακτικές ποικιλίες µε σκεπτικισµό. Σε αυτό συµβάλλει τόσο η έλλειψη επαρκούς 

ενηµέρωσης όσο και η ανεπάρκεια των απαραίτητων δεξιοτήτων των παραγωγών. 

Εκτός αυτού, οι µαζικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό και εγκαταστάσεις που 

υποστηρίζουν τις συµβατικές καλλιέργειες καθιστούν τη µετάβαση στην καλλιέργεια 

εναλλακτικών ποικιλιών ένα δύσκολο εγχείρηµα, επιφέροντας ένα σηµαντικό βαθµό 

οικονοµικής αβεβαιότητας κατά τη µεταβατική περίοδο.  
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Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων και 

στάσεων των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στο νοµό Κιλκίς αναφορικά µε τις 

εναλλακτικές καλλιέργειες που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης στην περιοχή, ώστε να 

εξακριβωθεί αν ο αγροτικός πληθυσµός του νοµού είναι πρόθυµος να µεταβεί σε ένα 

περισσότερο βιώσιµο µοντέλο γεωργίας, εντάσσοντας στις συµβατικές καλλιέργειες 

και εναλλακτικές ποικιλίες, εννοώντας τα αρωµατικά, υποτροπικά και κτηνοτροφικά 

φυτά, καθώς και τις βιολογικές καλλιέργειες. Για την πραγµατοποίηση αυτού του 

σκοπού µοιράστηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο σε 54 παραγωγούς της περιοχής και, 

ακολούθως, τα δεδοµένα επεξεργάστηκαν στατιστικά. 

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, αρχικά, διαπιστώθηκε πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των παραγωγών ασχολούνται µε την καλλιέργεια συµβατικών προϊόντων, 

σηµειώνοντας πως το ετήσιο κόστος παραγωγής είναι σηµαντικά υψηλότερο από 

αυτό της συµβατικής. Επιπλέον, τεκµηριώθηκε πως ο βαθµός ικανοποίησης των 

παραγωγών από τις τιµές πώλησης των προϊόντων εναλλακτικών καλλιεργειών είναι 

εξαιρετικά χαµηλός, αναδεικνύοντας έτσι ένα κρίσιµο εµπόδιο για την προώθησή 

τους, το οποίο αποδεικνύεται και από την ανεπάρκεια των δικτύων προώθησης.  

Όντως, τα προϊόντα συµβατικής καλλιέργειας προωθούνται κατά κύριο λόγο µέσω 

χονδρεµπόρων, ενώ στην περίπτωση των εναλλακτικών καλλιεργειών τα προϊόντα 

προωθούνται σε σηµαντικό βαθµό απευθείας στους καταναλωτές, ενώ εξαιρετικά 

χαµηλό φαίνεται να είναι το επίπεδο δραστηριοποίησης των αγροτών σε 

συνεταιρισµούς. Το τελευταίο εύρηµα είναι ιδιαίτερης σηµασίας, αν ληφθεί υπόψη 

πως οι εναλλακτικές καλλιέργειες προωθούνται σήµερα µέσω της συµβολαιακής 

γεωργίας και, άρα, η ύπαρξη ενώσεων και συνεταιρισµών µπορεί να λειτουργήσει 

θετικά προς την υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών.  

∆ευτερευόντως, και παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί δεν είναι ικανοποιηµένοι από 

την τιµή πώλησης των προϊόντων των εναλλακτικών καλλιεργειών, τεκµηριώθηκε 

πως θεωρούν ως σηµαντικότερο πλεονέκτηµά τους την αυξηµένη κερδοφορία, 

ακολουθούµενη από την υψηλή απόδοση και τις πιθανές υψηλότερες τιµές διάθεσης, 

όπως έχει επισηµανθεί και από την προηγούµενη ερευνητική βιβλιογραφία (Nieberg 

& Offermann, 2003), αν και έχει αποδειχθεί πως το υψηλότερο περιθώριο κέρδους 

οφείλεται κατά βάση στις επιδοτήσεις και στις υψηλότερες τιµές πώλησης (Pacini et 

al, 2003; Lampkin & Measures, 1995). Επίσης, στην παρούσα έρευνα αποδείχθηκε 
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πως οι παραγωγοί θεωρούν ως σηµαντικότερα µειονεκτήµατα των εναλλακτικών 

καλλιεργειών την ανάγκη κατοχής εξειδικευµένων γνώσεων, την έλλειψη 

υποστήριξης από ειδικούς και το υψηλό κόστος των µηχανηµάτων.  

Πράγµατι, έχει προηγουµένως αποδειχθεί πως οι αυξηµένες επενδύσεις σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό συµβατικών καλλιεργειών αποτελεί βασικό εµπόδιο της 

προώθησης των εναλλακτικών αγροτικών µοντέλων (Isin et al, 2007; Daskalopoulou 

& Petrou, 2002), καθώς και πως η µετάβαση σε εναλλακτικές καλλιέργειες απαιτεί 

µεγάλες προσπάθειες από την πλευρά της Πολιτείας για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των παραγωγών (Bonny & Vijayaragavan, 2001; Scialabba, 2000; 

Chouichom & Yamao, 2010; Sadati et al, 2010; Bagheri et al, 2008). Το έλλειµµα 

ενηµέρωσης του αγροτικού πληθυσµού της περιοχής υπό διερεύνηση για τις 

εναλλακτικές καλλιέργειες διαπιστώθηκε και από τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις 

κυριότερες πηγές πληροφόρησής τους, δεδοµένου ότι µόνο το περίπου 25% των 

παραγωγών ενηµερώνεται από την επίσηµη Πολιτεία. Το πρόβληµα αυτό έχει 

επισηµανθεί και από τους Tsantopoulos et al (2013) στην Ελλάδα, οι οποίοι 

διαπίστωσαν πως οι περισσότεροι παραγωγοί δε λαµβάνουν επαρκή ενηµέρωση, µε 

αποτέλεσµα να έχουν ελάχιστες γνώσεις για τους τρόπους υιοθέτησης εναλλακτικών 

καλλιεργειών. Στην παρούσα έρευνα τεκµηριώθηκε, µάλιστα, πως οι παραγωγοί της 

περιοχής κρίνουν εξαιρετικά σηµαντική την παροχή επίσηµης ενηµέρωσης από το 

Υπουργείο, καθώς και την ανάπτυξη επιµορφωτικών δράσεων.  

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε πως οι παραγωγοί του νοµού Κιλκίς θεωρούν πως οι 

εναλλακτικές καλλιέργειες έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση µε τις 

συµβατικές και απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν. Έτσι, για το λόγο 

αυτό µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µόνο ως µέσο επίτευξης ενός 

επιπλέον εισοδήµατος. Το γεγονός ότι η συµβατική παραγωγή θεωρείται περισσότερο 

κερδοφόρα για το βασικό εισόδηµα των αγροτών έχει επισηµανθεί και προηγουµένως 

(Τζουραµάνη και συν, 2008), καθώς και πως τα οικονοµικά κίνητρα αποτελούν έναν 

από τους καθοριστικότερους παράγοντες υιοθέτησης εναλλακτικών καλλιεργητικών 

µεθόδων και ποικιλιών (Scialabba, 2000; Bruckmeier et al, 1994; Fairweather & 

Campell; Rigby & Caceres, 2001).  

Συµπερασµατικά, στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε πως οι Έλληνες αγρότες της 

περιφέρειας είναι απαισιόδοξοι για το µέλλον της εναλλακτικής καλλιέργειας και 
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σχετικά απρόθυµοι να µεταβούν σε ανάλογα καλλιεργητικά µοντέλα. Οι βασικότεροι 

λόγοι για τη διαµόρφωση αυτών των στάσεων και απόψεων είναι το αυξηµένο κόστος 

παραγωγής, το µη ικανοποιητικό κέρδος και το έλλειµµα ενηµέρωσης και 

εκπαίδευσης από την πλευρά των κρατικών φορέων. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο 

βαθµός ικανοποίησής τους από τις συµβατικές καλλιέργειες δεν είναι ιδιαίτερα 

υψηλός, µπορεί να υποστηριχθεί πως υπάρχουν δυνατότητες προώθησης των 

εναλλακτικών καλλιεργειών, λαµβάνοντας υπόψη και τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

θεσπίζονται από το νέο νοµικό πλαίσιο.  

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί πως η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από 

ορισµένους περιορισµούς, εκ των οποίων ο σηµαντικότερος είναι το µικρό δείγµα 

παραγωγών που συµµετείχε στην έρευνα. Επιπλέον, περιορισµό της έρευνας αποτελεί 

και το γενικότερο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο επιδρά αρνητικά στις 

προσδοκίες των αγροτών για τις δυνατότητες της µελλοντικής αγροτικής και 

οικονοµικής ανάπτυξης. Τέλος, ένας σηµαντικός περιορισµός είναι το γεγονός ότι η 

έρευνα διεξήχθη σε µία περιορισµένη γεωγραφική περιοχή, όπου η αγροτική 

ανάπτυξη έχει παραδοσιακά συνδεθεί µε τι συµβατική γεωργία. Η µελλοντική έρευνα 

θα πρέπει διερευνήσει τις απόψεις των γεωργών για τις εναλλακτικές καλλιέργειες 

χρησιµοποιώντας µεγαλύτερο δείγµα παραγωγών και σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό 

πλαίσιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των προσδοκιών σας 

σχετικά µε τις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας. Η έρευνα αυτή δεν είναι δυνατή 

χωρίς τη δική σας συµβολή, που συνίσταται στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

που έχετε λάβει. Η βοήθειά σας κρίνεται σηµαντική και καθοριστική για τα 

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της 

µεταπτυχιακής µου εργασίας.  

Παρακαλώ να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν, σηµειώνοντας x 

στο αντίστοιχο τετράγωνο. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά και µόνο για ερευνητικούς σκοπούς, στα πλαίσια της συγγραφής της 

διπλωµατικής µου εργασίας. Θεωρώ τη βοήθειά σας σηµαντική και σας ευχαριστώ 

θερµά για τη συνεργασία.  

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΤΕΡΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Μέρος A: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 
 
 

1. Φύλο 

� Άνδρας � Γυναίκα 

 

2. Ηλικία _________ 

 

3. Οικογενιακή κατάσταση  

� Παντρεµένος/η   � Ανύπαντρος/η � ∆ιαζευγµένος/η �Χήρος/α 

 

4. Μορφωτικό Επίπεδο 

� Απόφοιτος ∆ηµοτικού   � Απόφοιτος Γυµνασίου � Λυκείου �Απόφοιτος 

ΙΕΚ/Επαγγελµατικής σχολής �Απόφοιτος Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.  � Κάτοχος Μεταπτυχιακού/ 

∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

 

5. Συνολικό ετήσιο εισόδηµα (σε €) 

� <5.0000   � 5.000-10.000 � 10.000-15.000 � 15.000-20.000 � >20.000 

 

 

Μέρος Β: Πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή 
 

6. Είδος καλλιέργειας 

� Συµβατική   � Εναλλακτική  � Και τα δύο   

 

7. Αριθµός ιδιόκτητων στρεµµάτων ___________ 

 

8. Αριθµός ενοικιαζόµενων στρεµµάτων ___________ 

 

9. Αριθµός στρεµµάτων 

Εναλλακτικής παραγωγής___________ Συµβατικής παραγωγής___________ 

 

10. Ετήσιο κόστος  

Εναλλακτικής παραγωγής (σε €) ___________ Συµβατικής παραγωγής(σε €) ___________ 

 

11. Ετήσιος τζίρος  

Εναλλακτικής παραγωγής (σε €) ___________ Συµβατικής παραγωγής(σε €) ___________ 
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12. Έτη που ασχολείστε µε  

Την εναλλακτική καλλιέργεια  ___________ Τη συµβατική καλλιέργεια  ___________ 

 

 

Μέρος Γ: Απόψεις και προσδοκίες των αγροτών σχετικά µε 
τις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας 

 

13.α. Εφόσον ασχολείστε µε τις εναλλακτικές καλλιέργειες   Κ
α
θ
ό
λο
υ
 

Σ
ε 
µ
ικ
ρ
ή
 

κ
λί
µ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
έτ
ρ
ια

 
κ
λί
µ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
εγ
ά
λη

 
κ
λί
µ
α
κ
α
 

Π
ά
ρ
α
 

π
ο
λύ

 

I. Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από την παραγωγή που έχετε πάρει από τις 
εναλλακτικές καλλιέργειες; 

     

II.  Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από τις τιµές που πετυχαίνετε για τις εναλλακτικές 
καλλιέργειες; 

     

III.  Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το κέρδος που πετυχαίνετε για τις εναλλακτικές 
καλλιέργειες; 

     

 
 

13.β. Εφόσον ασχολείστε µε τις συµβατικές καλλιέργειες   Κ
α
θ
ό
λο
υ
 

Σ
ε 
µ
ικ
ρ
ή
 

κ
λί
µ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
έτ
ρ
ια

 
κ
λί
µ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
εγ
ά
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κ
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µ
α
κ
α
 

Π
ά
ρ
α
 

π
ο
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I. Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από την παραγωγή που έχετε πάρει από τις 
συµβατικές καλλιέργειες; 

     

II.  Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από τις τιµές που πετυχαίνετε για τις συµβατικές 
καλλιέργειες; 

     

III.  Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το κέρδος που πετυχαίνετε για τις συµβατικές 
καλλιέργειες; 

     

 
 

14. Με ποιόν τρόπο προωθείτε τα προϊόντα σας στην αγορά; (∆υνατότητα πολλαπλών 
απαντήσεων) 

Εναλλακτικά Συµβατικά 
� Μέσω συνεταιρισµού � Μέσω συνεταιρισµού 
� Μέσω εµπόρων χονδρικής � Μέσω εµπόρων χονδρικής 
� Μόνος στους εµπόρους λιανικής � Μόνος στους εµπόρους λιανικής 
� Μόνος στους καταναλωτές � Μόνος στους καταναλωτές 
� Μέσω διαδικτύου � Μέσω διαδικτύου 
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15. Ιεραρχήστε τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των εναλλακτικών 
καλλιεργειών (1-το πιο σηµαντικό έως 5 το λιγότερο σηµαντικό) 

 
� Υψηλότερη απόδοση 
� Επιδοτήσεις 
� Μεγαλύτερη ζήτηση 
� Υψηλότερες τιµές διάθεσης 
� Μεγαλύτερη κερδοφορία 
 

16. Ιεραρχήστε τα κυριότερα µειονεκτήµατα των εναλλακτικών 
καλλιεργειών (1-το πιο σηµαντικό έως 5 το λιγότερο σηµαντικό) 

 
� Απαραίτητες οι εξειδικευµένες γνώσεις 
� Υψηλό κόστος µηχανηµάτων 
� Εντατική παρακολούθηση των καλλιεργειών 
� Αδυναµία υποστήριξης από τους γεωπόνους 
� Περίπλοκη διαδικασία λήψης των επιδοτήσεων  
 
 

17. Από πού ενηµερώνεστε για τις εναλλακτικές µορφές καλλιέργειας; 
(∆υνατότητα πολλαπλών απαντήσεων) 

 

 
 

18. Σε ποιο βαθµό τα παρακάτω µέτρα θα ευνοούσαν την ανάπτυξη των 
εναλλακτικών καλλιεργειών; 
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Η αύξηση των επιδοτήσεων        

Εκπαίδευση παραγωγών µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων      

Απλούστευση της διαδικασίας επιδοτήσεων      

Καλύτερη ενηµέρωση από τους γεωπόνους      

Καλύτερη ενηµέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης      

Προβολή της διατροφικής αξίας τους      

Καλύτερες τιµές πώλησης      

Μέτρα µείωσης του κόστους της παραγωγής      

� Από τη διεύθυνση Αγροτικής ανάπτυξης 
� Από ιδιώτες γεωπόνους 
� Από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης 
� Από τον συνεταιρισµό 
� Από άλλους παραγωγούς 
� Από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
� Από το ίντερνετ 
� ∆εν ενηµερώνοµαι σχετικά 
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19. Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τη χρησιµότητα 
των εναλλακτικών καλλιεργειών σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο; 

 Κ
α
θ
ό
λο
υ
 

Σ
ε 
µ
ικ
ρ
ή
 

κ
λί
µ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
έτ
ρ
ια

 
κ
λί
µ
α
κ
α
 

Σ
ε 
µ
εγ
ά
λη

 
κ
λί
µ
α
κ
α
 

Π
ά
ρ
α
 

π
ο
λύ

 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες προωθούν την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής του 
Κιλκίς   

     

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής 
του Κιλκίς   

     

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε σύγκριση µε τις 
συµβατικές 

     

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν παραγωγή      

Το κόστος των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι υψηλότερο σε σχέση µε αυτό των 
συµβατικών 

     

Το κέρδος των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι υψηλότερο σε σχέση µε αυτό των 
συµβατικών 

     

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν ένα καλό βασικό εισόδηµα      

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν ένα καλό έξτρα εισόδηµα      

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν µέσο µείωσης της ενεργείας      

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες µπορούν να αποτελέσουν µέσω συγκράτησης των νέων 
στον τόπο τους 

     

Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές έχουν στραφεί προς τα προϊόντα εναλλακτικής 
καλλιέργειας 

     

Η κρατική ενηµέρωση για τις επιδοτήσεις των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι επαρκής      

 
 

20. Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τις προσδοκίες 
για τις εναλλακτικές καλλιέργειες στο µέλλον; 
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Τα επόµενα χρόνια τα κίνητρα για την εναλλακτική γεωργία θα αυξηθούν      

Τα επόµενα χρόνια οι εναλλακτικοί παραγωγοί θα αυξηθούν      

Τα επόµενα χρόνια οι εναλλακτικές καλλιέργειες θα µπορούν να αποφέρουν 
ικανοποιητικά κέρδη στους παραγωγούς 

     

Το κράτος αναµένεται να ενσκήψει στην ενηµέρωση και την εκπαίδευση αναφορικά µε 
τις εναλλακτικές καλλιέργειες 

     

Τα επόµενα χρόνια η ζήτηση για προϊόντα εναλλακτικής καλλιέργειας θα αυξηθεί      

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που αφιερώσατε 
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