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Πεπίλητη 

 

Ζ Διιάδα, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο είλαη κηα γεσξγηθή 

ρψξα. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ήηαλ έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Τπήξμε ε θπξηφηεξε απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ππαίζξνπ, παξέρνληαο ιχζεηο ζηα έληνλα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο γεο 

φπσο ηα άγνλα, νξεηλά θαη κε αξδεπφκελα εδάθε. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα ηνπ 1922 βξήθε 

δηέμνδν ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ, παξέρνληαο ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα ζε δεθάδεο 

αγξνηηθά λνηθνθπξηά. Ζ παξαγσγή ηνπ θαπλνχ απμήζεθε ζεκαληηθά  ηελ πεξίνδν απφ ην 

1960 έσο ην 1990, ιφγσ άζθεζεο ηζρπξήο εζληθήο θαη επξσπατθήο πνιηηηθήο. Απνηεινχζε 

βαζηθφ εμαγψγηκν πξντφλ γηα ηελ ρψξα καο θαη ε θνξνινγία ηνπ ήηαλ πεγή 

δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ. Με ηηο πηέζεηο ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ 

(GATT) γηα θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο 

αληηθαπληζηηθήο εθζηξαηείαο, ε Δ.Δ. αλακφξθσζε  ηελ Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξψλ  θαπλνχ  

ην 1992 θαη ην 2003, θαηαξγψληαο ηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, κεηψλνληαο ηηο εζσηεξηθέο 

πξηκνδνηήζεηο, απνδεζκεχνληαο ηηο ηειεπηαίεο απφ ην χςνο ηεο παξαγσγήο. Ζ άζθεζε  

λέαο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ Δ.Δ., είρε σο απφξξνηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, ηελ επίηεπμε ελφο κε 

ηθαλνπνηεηηθνχ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηε θζίλνπζα πνξεία ηεο παξαγσγήο ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ.  

  Ζ θξίζε ζηελ ειιεληθή γεσξγία δελ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αγξνηηθή πνιηηηθή ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σα αίηηα ηεο κείσζεο ηεο 

θαπλνθαιιηέξγεηαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δε ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

ΚΑΠ, αιιά είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ε κείσζε ζην δίρηπ 

αζθαιείαο ηνπ θαπλνχ απφ ηελ Δ.Δ. θαη ε ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ελφο 

πξντφληνο πνπ είλαη επηβιαβέο γηα ηελ δεκφζηα πγεία. Δπηπιένλ, ε αδξάλεηα ησλ 

ειιεληθψλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα λέα δηαξζξσηηθά πξνγξάκκαηα, ε 

έληνλε θνκκαηηθνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ε επηζπκία ησλ 

θαπλνπαξαγσγψλ γηα έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα κέζσ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ην είδνο θαη ηελ παξαγσγή θαπλνχ. 
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Διζαγυγή 

 

Ο θαπλφο θαηείρε πεξίνπηε ζέζε γηα αξθεηέο δεθαεηίεο θαη απνηέιεζε ην εζληθφ 

πξντφλ ηεο ρψξα καο. ηελ εμάπισζε ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ζπλεηέιεζαλ θπξίσο ηα 

δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γεο, φπσο κηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο 

θιήξνο, νη θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη φηη είλαη πξντφλ πςειήο 

έληαζεο εξγαζίαο. 

Με ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ ΔΟΚ ην 1981 παξαηεξήζεθε κία ξαγδαία 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο θνηλνηηθήο ζηήξημεο ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο φκσο ηεο Κνηλνηηθήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο  ην 1992 θαη 2003 επέθεξαλ 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ ζε θχιια, ζηηο ηηκέο αλά 

πνηθηιία θαζψο θαη ζηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα ησλ θαπλνπαξαγσγψλ. 

ηε κειέηε πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηεί ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θαπλνχ, ε 

θζίλνπζα πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ κεηά ην 1992 θαζψο θαη ην πνζνζηφ επίδξαζεο ηεο 

ΚΑΠ ζηελ κείσζε ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Θα γίλεη κία εθηελήο έξεπλα 

βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο παξαθκήο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ. πγθεθξηκέλα:  

ην πξψην θεθάιαην ζα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ θαπλνχ θαη 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ  ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ θαπλφ κέρξη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ 

ΔΟΚ, θαζψο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο  θαπλνχ έσο ην 2014. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

θαπλνθαιιηέξγεηαο, σο πξνο ηελ παξαγσγή θαη ηηο ηηκέο ,ην εηζφδεκα ησλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο θαη κία  αλάιπζε ησλ πεξηζσξίσλ αγνξάο ηεο πεξηθέξεηαο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Αθφκα ζα ππάξμεη αλαιπηηθή απεηθφληζε κε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα 

πνπ ζα απνηππψλνπλ ηελ κείσζε ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα κεηά ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ 1992 θαη 2003. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή 

γεσξγία ζηε ζεκεξηλή θξίζε. Θα θαηαδεηρζεί κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα φηη 

«ππεχζπλε» δελ είλαη κφλν ε θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., αιιά θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαπλνχ θαη 

γεληθφηεξα ηελ άλζηζε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Ωο αίηηα ζα αλαδεηρζνχλ εμίζνπ ε 

αλεπάξθεηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ν κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαη 
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πνιπηεκαρηζκέλσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε αδπλακία ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε κφιπλζε ηεο ππαίζξνπ, ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο κέζσ ηεο αληηθαπληζηηθήο εθζηξαηείαο, φπσο θαη νη 

επζχλεο ησλ ίδησλ ησλ παξαγσγψλ. 

Σέινο, ε παξνχζα κειέηε ζα νινθιεξσζεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ ζην πιαίζην 

πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηε κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ζα θαηαγξαθεί ε άπνςε ηνπ 

αθαδεκατθνχ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην εμεηαδφκελν ζέκα, θ. έκνπ Αλαζηαζίνπ, 

Γ/ληή ηνπ Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ Σκήκαηνο Καπλνχ ηεο ειιεληθήο 

θαπλνβηνκεραλίαο ΚΑΡΔΛΗΑ κε έδξα ζηελ Καιακάηα, ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο κείσζεο 

ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα.     

 



 

1 
 

Κεθάλαιο 1: Η καλλιέπγεια ηος καπνοω ζηην Δλλάδα διασπονικά. 

 

1.1. Η ιζηοπία ηος καπνοω. 

 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο καο κε δηηηφ ξφιν ηφζν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. Ζ γεσξγία ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ 

απαζρφιεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο κέζσ 

ησλ εμαγσγψλ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηεο ππαίζξνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ην βηνηηθφ ηεο επίπεδν. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Παξά ην γεγνλφο φηη ν γεσξγηθφο ηνκέαο ζεκεηψλεη 

χθεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε Διιάδα παξακέλεη θαηεμνρήλ  γεσξγηθή, ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πγθεθξηκέλα,  ε γεσξγία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 4,5% ηνπ ΑΔΠ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (έηνο 2010) θαη κε πνζνζηφ 2,9% αληίζηνηρα ζηελ Δ.Δ.-27 (Ηζηακε, 

2011,ζει.3) 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ απνηεινχζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο κία απφ ηηο πην επηθεξδείο 

θαιιηέξγεηεο. Ο θαπλφο σο θπηφ θαηάγεηαη απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη εηζήρζε ζηελ 

Δπξψπε γηα πξψηε θνξά ηνλ 16
ν
 αηψλα, ηελ επνρή ησλ αλαθαιχςεσλ ηνπ Υξηζηφθνξνπ 

Κνιφκβνπ. ηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε, ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ξάλζε θαη Υξπζνχπνιε. Σα θαπλά απηψλ 

ησλ πεξηνρψλ, ηα νλνκαδφκελα ρξπζφθπιια, δηαζέηνληαλ θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο 

Σνπξθίαο. Ο θαπλφο είλαη πξντφλ πςειήο έληαζεο εξγαζίαο, ηφζν θαηά ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ, φζν θαη θαηά ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία θαη εκπνξία ηνπ (50-60.000 άηνκα), 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Παπαθνζκάο, ρ.ε. ).   

Μεηά ηελ Διιεληθή επαλάζηαζε ε παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ έθηαζε ηνπο 500-

600 ηφλνπο θαη ην 1912 ηνπο 12.000 ηφλνπο (έκνο, 2009, ζει.180). 

Έηζη, ν θαπλφο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ ραξαθηεξίζηεθε εζληθφ πξντφλ γηα ηελ 

Διιάδα. 
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1.2. Ποικιλίερ καπνοω 

 

 Οη πνηθηιίεο αθαηέξγαζηνπ  θαπλνχ θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

i. Καπνά “ Flue cured ” , πξφθεηηαη γηα πνηθηιία πςειήο πνηφηεηαο (Virginia) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ζηγαξέησλ American Blend, ηα νπνία 

είλαη πνιχ δεκνθηιή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ πνηθηιία απηή ην 1981 θαηείρε ην 

50% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο 

ii. Καπνά “ Light air cured ” , ηα επξέσο γλσζηά σο   Berley θαη Maryland, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ αλψηεξν ηχπν ζηγαξέησλ. Σν 1981 θάιππηε ην 10-11% 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

iii. Καπνά Αναηολικοω ηωπος, δηαθξίλνληαη ζε:  α) αξσκαηηθά, (Μπαζκά, 

Καηεξίλεο), β) θαπλά γεχζεσο,(Μπαζή-Μπαγιή), γ)νπδέηεξα θαπλά ( Κακπά-

Κνπιάθ, Μπξσδάηα Αγξηλίνπ) θαη δ) ινηπά αλαηνιηθνχ ηχπνπ (Σζεκπέιηα 

Αγξηλίνπ). Σα θαπλά αλαηνιηθνχ ηχπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αξσκαηίζνπλ ηα 

κίγκαηα ησλ ζηγαξέησλ Blend. Σν 1981 αληηπξνζψπεπε ην 14-15% ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο. 

iv. Καπνά “ Dark air cured ”, αθνξά πνηθηιία ρακειήο πνηφηεηαο ( έκνο, 2009, 

ζει.184,186 & Γξνχγθα, 1984, ζει. 18,25 ). 

Ζ ειιεληθή παξαγσγή εμεηδηθεχεηαη ζηα θαπλά αλαηνιηθνχ ηχπνπ, ηα νπνία  

θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Θεζζαιίαο, 

Αηησιναθαξλαλίαο, Ζπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία έρεη πςειή 

ζεκαζία γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, δηφηη  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ κηγκάησλ, 

ελψ ν αλαηνιηθφο ηχπνο θαπλνχ πνπ παξάγεηαη ζηελ Ηηαιία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

γέκηζκα.  

 

1.3. Η ζημαζία ηηρ καπνοκαλλιέπγειαρ για ηην ελληνική οικονομία 

 

ηελ πξνπνιεκηθή επνρή θαηά ηελ πεξίνδν 1935-1938, ν αξηζκφο θαιιηεξγήζηκσλ 

θαπλνπαξαγσγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλεξρφηαλ ζε  900.000 ζηξέκκαηα, κε εηήζηα 

παξαγσγή  60.000 ηφλσλ, ελψ δείγκα ζεκαληηθήο αχμεζεο απνηειεί ην πνζφ ησλ 

1.360.000 ζηξεκκάησλ (1963-1966). 



 

3 
 

Ο ειιαδηθφο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο ζε έθηαζε εθκεηαιιεχζεηο, άγνλα, 

νξεηλά, πεηξψδε θαη κε αξδεπφκελα εδάθε. Ο θαπλφο είλαη απφ ηα θπηά πνπ κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο εδαθηθέο πεξηνρέο θαη λα πξνζθέξεη πςειή απφδνζε θαη 

βέιηηζηε πνηφηεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Commission, πνζνζηφ 60% ησλ θιήξσλ πνπ 

θαιιηεξγνχζαλ θαπλφ αλεξρφηαλ ζε έθηαζε θάησ ησλ 5 εθηαξίσλ. 

Δίλαη έλα πξντφλ πνπ απαηηεί εξγαζία πςειήο έληαζεο, απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ αλά ζηξέκκα, κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη πξαθηηθή εκπεηξία, κε 

απνηέιεζκα κηα νηθνγέλεηα θαπλνθαιιηεξγεηψλ λα ζπγθέληξσλε πςειφηεξν γεσξγηθφ 

εηζφδεκα απφ φηη αλ θαιιηεξγνχζε θάπνην άιιν πξντφλ, κε δεδνκέλν φηη ηα 2/3 ηνπ 

παξαγσγηθνχ θφζηνπο ηνπ θαπλνχ ήηαλ θφζηνο εκεξνκηζζίσλ. Ηδηαίηεξα ηα θαπλά 

αλαηνιηθνχ ηχπνπ, φπσο Μπαζκάο, Καηεξίλεο, Κακπά-Κνπιάθ απαηηνχζαλ 2.000-4.000 

ψξεο εξγαζίαο γηα 10 ζηξέκκαηα, φζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 200-400 ζηξέκκαηα ζηηεξψλ. 

Ο θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο ξφινο ηνπ θαπλνχ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

παξείρε δηέμνδν ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα ηνπ 1922, δηφηη νπζηαζηηθά  βνήζεζε ηνπο 

πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο  κέζσ ηεο θξαηηθήο παξαρψξεζεο κηθξήο έθηαζεο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο, λα κπνξέζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα 

(Απγνπιάο, 2013). 

Με βάζε ζηνηρεία ηεο Commission  ε Διιάδα καδί κε ηελ Ηηαιία αληηπξνζψπεπαλ 

ην 81% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγή θαπλνχ, θαζφηη ήηαλ νη 

θχξηνη πξνκεζεπηέο ηεο ΔΟΚ, κε πνζνζηά χςνπο 45% θαη 35% αληίζηνηρα θαηά ην 1993 

(Commission,2003, ζει.10,11 & Δπζηξαηφγινπ-Tνδνχινπ, 1994, ζει. 292.).  

Παξάιιεια γηα πνιιέο δεθαεηίεο βαζηθφ εμαγψγηκφ πξντφλ γηα ηελ Διιάδα ήηαλ ν 

αθαηέξγαζηνο θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ ζε αγνξέο ηεο Δ.Δ. ( κε θπξηφηεξε αγνξά ηεο Γ. 

Γεξκαλίαο), ησλ Ζ.ΠΑ. θαη ηελ Ηαπσλία θαη ζεσξνχληαλ ε δεχηεξε εμαγσγηθή ρψξα κεηά 

ηελ Σνπξθία. Σν 1954 εμήγαγε 151 εθ. δνι. , εθ ησλ νπνίσλ ην 50% πξνεξρφηαλ απφ ηνλ 

θαπλφ. Σν 1961 εμήγαγε 71.000 ηφλνπο θαη ην 1980 κεηά απφ κία κηθξή χθεζε επέζηξεςε 

ζηα ίδηα πνζνζηά (Γξνχγθα, 1984, ζει.19). 
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1.4. Η εθνική καπνική πολιηική ζε διάθοπερ  πεπιψδοςρ. 

 

Ζ  εζληθή πνιηηηθή ήηαλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

θαπλνχ, δηφηη απνηεινχζε βαζηθή πεγή δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο 

δεκηνχξγεζε έλαλ  αζθπθηηθφ  ελαγθαιηζκφ γηα ηνλ θαπλνπαξαγσγφ.  

Αξρηθά, φκσο κέρξη ην 1925 δελ εθαξκνδφηαλ θακία  πνιηηηθή ζηελ παξαγσγή 

θαπλνχ. Κχξην κέιεκα  ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ ήηαλ επίιπζε ηνπ θαπλεξγαηηθνχ 

δεηήκαηνο. 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1925-1940, αζθείηαη γηα πξψηε θνξά θάπνηα κνξθή 

πνιηηηθήο. Σν θξάηνο πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία εζληθψλ θνξέσλ, φπσο ηεο « Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Αγνξάο θαη Γηαρείξηζεο» πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

απνχιεηεο παξαγσγήο θαπλνχ θαη ηε δηάζεζή ηεο κεηά απφ κηα πξψηε κεηαπνίεζε ζην 

εκπφξην. Σν 1929 ηδξχεηαη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα (ΑΣΔ), έλαο ρξεκαηνπηζησηηθφο 

νξγαληζκφο κε θνηλσθειή ραξαθηήξα. Σν 1938 δεκηνπξγήζεθε ε « Αλψηαηε Δπηηξνπή 

Πξνζηαζίαο Διιεληθνχ Καπλνχ», ηεο νπνίαο ζπληνληζηηθφ φξγαλν ήηαλ ε « Έλσζε 

Γξαθείσλ Καπλνχ», ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζε «Απηφλνκν Οξγαληζκφ 

Καπλνχ» .  

Απφ ην έηνο 1941 έσο 1945 παξαηεξείηαη  πιήξε αδξάλεηα ιφγσ ηεο εκπφιεκεο 

θαηάζηαζεο πνπ βξηζθφηαλ ε ρψξα θαη νιφθιεξε ε Δπξψπε. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1946-1957, ζεζκνζεηείηαη ε θξαηηθή ζπγθέληξσζε ησλ 

αδηάζεησλ θαπλψλ, νξίδεηαη ηηκή αζθαιείαο, θαζψο γίλεηαη θαη κία πξνζπάζεηα αχμεζεο 

ησλ εμαγσγψλ. Ηδξχεηαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Καπλνχ (ΔΟΚ) κε βάζε ην Ν.Γ. 

3758/1957, κε θχξην έξγν ηελ πξνθχιαμε ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θαπλνπαξαγσγψλ σο πξνο ηελ ηερληθή ηεο , θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 1957-1980, παξαηεξείηαη κηα πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ θαη 

ειέγρνπ, πηνζέηεζεο κέηξσλ θαη κεζφδσλ θξαηηθήο παξέκβαζεο πνπ επεξέαζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Οη έιεγρνη αθνξνχζαλ ηελ παξαγσγή, ηελ 

πνηφηεηα, ηηο ηηκέο θαη ηελ εκπνξία. πγθεθξηκέλα: 

i. Καζηεξψζεθε ε άδεηα ηνπ θαιιηεξγεηνχ, δειαδή ν θάζε θαπλνπαξαγσγφο 

κπνξνχζε λα θαιιηεξγήζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζηξεκκάησλ, κε 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαη πνηθηιία . Γηα ην ιφγν απηφ θαζφξηζε  δψλεο-

πεξηθέξεηεο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα θαιιηεξγνχληαλ πνηθηιίεο, ρσξίο λα είλαη 

επηηξεπηή νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ απηέο. 
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ii. Καηεγνξηνπνηήζεθε ν αθαηέξγαζηνο θαπλφο ζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

θαηαλάισζεο. Οη ειιεληθέο θαπλνβηνκεραλίεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα 

πξνκεζεχνληαη απνθιεηζηηθά θαπλφ εγρψξηαο παξαγσγήο θαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε κε επάξθεηαο ηνπ ζα εηζήγαγαλ πξψηε χιε απφ άιιεο ρψξεο. Ζ 

πνζφηεηα παξαγσγήο θαπλνχ εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ 

ΔΟΚ, ν νπνίνο έδηλε θαη κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηα εμαγψγηκα. 

iii. Ο ΔΟΚ θαζφξηδε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εκπνξίαο θαπλνχ. 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα πινπνηνχληαλ εθηφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ απαγνξεπφηαλ. Ζ πεξίνδνο μεθηλνχζε ζπλήζσο ηνλ 

Ηαλνπάξην θαη έιεγε ηνλ Μάην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Σν κέηξν απηφ απνζθνπνχζε 

ζην λα δνζεί ε δπλαηφηεηα θαη ν επαξθήο ρξφλνο ζηνλ ΔΟΚ λα θαζνξίζεη ηηο 

ηηκέο νη νπνίεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο αλά πνηθηιία θαη εμαξηηφηαλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θαπλνχ, θαζψο θαη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηε 

δηάζεζε ησλ απνχιεησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ.  

iv. Ζ πνηφηεηα ηνπ θαπλνχ ειεγρφηαλ απφ ηνλ ΔΟΚ θαη ιάκβαλε ρψξα πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο αγνξαπσιεζίαο, κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο. 

Καπλά πξψηεο, δεχηεξεο θαη ηξίηεο πνηφηεηαο δηαζέηνληαλ γηα πψιεζε. 

Παξαγσγή ηέηαξηεο πνηφηεηαο ζεσξνχληαλ σο “ζθάξηε” θαη ζπλεπψο ήηαλ 

αδχλαηνλ λα πνπιεζεί. 

v. Ο ΔΟΚ φξηδε ηελ ηηκή παξέκβαζεο, ε νπνία ήηαλ δηαθνξεηηθή αλά πνηθηιία θαη 

νκάδα, φπσο αθξηβψο θαη ε επηδφηεζε. 

vi. Οη εμαγσγέο εληζρχνληαλ κε επηδνηήζεηο, φηαλ ε δηεζλήο ηηκή ήηαλ ρακειφηεξε 

ηεο εγρψξηαο ηηκήο, πξνθεηκέλνπ λα κελ  πξνθιεζεί κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο (έκνο, 2009,ζει.192-196, Εσγξάθνο, 1994, ζει.342 & Γξνχγθα, 

1984, ζει.21). 

 

1.5. Ένηαξη ζηην ΔΟΚ (1981-1992).Κανονιζμψρ 727/70, ιζσωει έυρ ηην ζοδειά  ηος 

1993 

  

  Σν έηνο 1981 ζεσξείηαη σο εκεξνκελία νξφζεκν γηα ηελ Διιάδα. Ζ έληαμή καο 

ζηελ ΔΟΚ θαη λπλ Δπξσπατθή Έλσζε δέρηεθε ην θαισζφξηζκα ηφζν απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία, φζν θαη απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, πξνζδνθψληαο ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ 

αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ν γεσξγηθφο ηνκέαο κέζσ ησλ πςειψλ θνλδπιίσλ πνπ ρνξεγνχζε 
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ε Δ.Δ. θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), επλνήζεθε ηδηαίηεξα, 

ζε ζεκείν λα γίλεη πηζηεπηφ φηη ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ίζνπο φξνπο ζηα πιαίζηα 

ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Ζ θαηάιεμε πνπ είρε ε έληαμε γηα ηε ρψξα καο θαη θπξίσο γηα ην 

γεσξγηθφ ηνκέα δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. Δλδπλακψζεθε ην αίζζεκα αζθαιείαο, 

ζεκεηψζεθε κηα βειηίσζε ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ ( Εησγάλαο, 2010, ζει. 35),  αιιά 

απνθηήζεθε έλα αξλεηηθφ αγξνηηθφ ηζνδχγην κε ην έιιεηκκα ην 2003, λα θηάλεη θαη ην 1,7 

δηο. επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη  νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο ππεξέβεζαλ  ηηο εηζαγσγέο θαη 

ρεηξνηέξεπζαλ νη φξνη εκπνξίνπ.  Κχξην αίηην ήηαλ ε εηζαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. (βάζε ηεο αξρήο ηεο θνηλνηηθήο πξνηίκεζεο) κε πςειφηεξε ηηκή, αληί ηεο 

ζπκθεξφηεξεο απφ  ηξίηεο ρψξεο (Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006,ζει.72). ε φηη 

αθνξά ηνλ θαπλφ, ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ ΔΟΚ, νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θαη ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ θαηάξγεζε ηεο 

εζληθήο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ.  

πγθεθξηκέλα: 

i.  Ο αθαηέξγαζηνο θαπλφο ζε θχιια εληάρζεθε ζηελ αληίζηνηρε Κνηλή  Οξγάλσζε 

Αγνξάο (ΚΟΑ). Κάζε πνηθηιία είρε θαη δηαθνξεηηθή ηηκή, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζε 

κηα πνηφηεηα αλαθνξάο, δει. ζηελ ηηκή πνπ ζα έπαηξλε ε αλψηεξε πνηφηεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζνδεηάο. 

ii. Θεζπίζηεθε ε ηηκή ζηφρνπ θαη ηηκή παξέκβαζεο. Αλαιπηηθφηεξα, σο ηηκή ζηφρνπ 

νξίδεηαη ε ηηκή πνπ επηζπκεί λα πεηχρεη ν θαπλνπαξαγσγφο γηα ηελ πξνεγνχκελε 

ζπγθνκηδή, ρσξίο φκσο λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Κνηλφηεηα. 

iii. Ωο ηηκή παξέκβαζεο, νξίδεηαη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ ζα θαξπσζεί ν παξαγσγφο, 

φηαλ δηαζέζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο παξέκβαζεο, ησλ νπνίσλ 

ε ίδξπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή (άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ). Ζ ηηκή παξέκβαζεο 

αληηζηνηρνχζε ζην 90% ηεο ηηκήο ζηφρνπ θαη ήηαλ δηαθνξεηηθή αλά πνηθηιία.  

iv. Οη νξγαληζκνί παξέκβαζεο κπνξνχζαλ λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ απνζάξξπλζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο θαπλνχ, φηαλ ε παξαγφκελε 

πνζφηεηα μεπεξλνχζε ην αλψηεξν επηηξεπηφ φξην, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο 

παξέκβαζεο.  

v. Υνξεγνχληαλ επηδνηήζεηο  ζηηο θαπλνβηνκεραλίεο σο θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα 

πξνκεζεχνληαη απνθιεηζηηθά εγρψξην θαπλφ.  

vi. Υνξεγνχληαλ εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαπλνχ ζηε δηεζλή 

αγνξά.  Οη επηδνηήζεηο απηέο δίλνληαλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα, κε δεδνκέλν 
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φηη νη Κνηλνηηθέο ηηκέο ήηαλ πςειφηεξεο απφ ηηο δηεζλείο. Οη εμαγσγηθέο 

επηδνηήζεηο ρνξεγνχληαλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη Δγγπήζεσλ (FEOGA), Σκήκα Δγγπήζεσλ, γεγνλφο πνπ έδηλε κηα αλαθνχθηζε 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν πνζφ ησλ  εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ πξνέθππηε 

απφ ηε δηαθνξά ηεο θνηλνηηθήο κε ηε δηεζλή ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δαζκψλ κε ηνπο νπνίνπο επηβαξπλφηαλ θάζε αληαγσληζηηθή πνηθηιία θαηά ηελ 

είζνδφ ηεο ζηελ ΔΟΚ, ηα αζθάιηζηξα θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο. Απηή ε αγξνηηθή 

πνιηηηθή παξείρε θίλεηξν γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαπλνχ θαη παξάιιεια  

πξνζηάηεπε ηνπο γεσξγνχο απφ ην ζνθ ησλ αγνξψλ ( Burfisher, 2003, ζει.3 & 

Γξνχγθα, 1984 ,ζει. 30, 31). 

vii. Καηαξγήζεθε ε άδεηα θαιιηέξγεηαο θαπλνχ, νη απζηεξέο δψλεο θαιιηέξγεηαο θαη 

θαζηεξψζεθε ε ειεχζεξε παξαγσγή ηνπ. 

viii. Καηαξγήζεθε ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο αγνξνπσιεζίαο. 

ix. Απνδεζκεχηεθαλ νη ειιεληθέο θαπλνβηνκεραλίεο απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά θαπλφ εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο , κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη απφζεκα  πνηθηιηψλ (έκνο, 2009 ζει.197-199,& Γξνχγθα, 1984, 

ζει.32). 

x. Σέζεθε ζε εθαξκνγή ην θαζεζηψο πξηκνδφηεζεο αλά θηιφ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα ηελ πνηφηεηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα πνηθηιίεο κε άξηζηε πνηφηεηα, 

αιιά κε κεησκέλε ζηξεκκαηηθή παξαγσγή λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο 

πνηθηιίεο κε κεγαιχηεξεο απνδφζεηο (Εσγξάθνο,1994,ζει. 344). 

xi. Ζ παγθφζκηα ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο βιαβεξέο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ην ηζηγάξν ζηελ πγεία θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ειαθξχηεξα κίγκαηα κε 

ιηγφηεξε ληθνηίλε, νδήγεζε ζηελ  αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ γηα θαπλά ηχπνπ “ Flue cured ”, πνηθηιίαο Virginia, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ζηγαξέησλ American Blend. Ζ ΔΟΚ 

εθάξκνζε κία απνζαξξπληηθή πνιηηηθή θαιιηέξγεηαο εηδηθψλ πνηθηιηψλ, 

παξνηξχλνληαο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαπλψλ πνηθηιίαο Μαχξα θαη Σζεκπέιηα, 

κε ηα Virginia. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ παξείρε θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο χςνπο 50% θαη 

εζληθέο χςνπο 20% γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απνμήξαλζεο ηνπο. 

Έηζη, επηηεχρζεθε κία αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο θαπλνχ  

απφ 26,6 ρηι. ηφλνη ην 1990, ζε 39,7 ρηι. ηφλνη ην 1991 θαη 71,5ρηι. ηφλνη ην 1992 

(Μαξαβέγηαο, 1998, ζει. 94 & Εσγξάθνο, 1994, ζει. 344). 
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1.6. Αναθεϊπηζη ηηρ ΚΑΠ 1992-2003 (Κανονιζμψρ 2075/92, σέδιο MacSharry) 

 

Ζ Τπνπξγηθή χλνδνο ηεο GATT (Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ) ην 

1982, ε νπνία νπζηαζηηθά νδήγεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, 

έζεζε ζην επίθεληξν ηε γεσξγία. Κχξηνο ιφγνο ήηαλ ε κείσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ, ιφγσ 

ηεο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχζαλ νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ε Δ.Δ 

θαη νη νπνίεο απνκφλσλαλ ηνλ παξαγσγφ απφ ηηο πηέζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο (αξρή ηεο 

θνηλνηηθήο πξνηίκεζεο, εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, επηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή). 

Οη Ζ.Π.Α. σο πξσηεξγάηεο ηεο ίδξπζεο ελφο παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ (GATT) πνπ 

ζα ελαζρνιείηαη κε ζέκαηα ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ελίζρπζε ηε ζέζε φηη γηα 

λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ε αγνξά ηελ επηζπκεηή ηζνξξνπία, ήηαλ απαξαίηεηε  ε δξαζηηθή 

κείσζε ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ησλ ηηκψλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Πξφηεηλε ινηπφλ ηελ 

πιήξε θαηάξγεζε νπνηαζδήπνηε εμαγσγηθήο επηδφηεζεο, ησλ κέηξσλ ζηήξημεο, εθηφο 

εθείλσλ πνπ έρνπλ κεδεληθή επίδξαζε ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηελ κεγαιχηεξε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ εκπνξίνπ. 

 Ζ Τπνπξγηθή χλνδνο ηνπ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο) ην 1987, έδσζε έκθαζε ζηελ άπνςε φηη ε αγξνηηθή πνιηηηθή ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζα έπξεπε λα απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

κέζσ άκεζσλ εληζρχζεσλ. Ζ Κνηλφηεηα πξφηεηλε ηε ζηαδηαθή θαη ζπληνληζκέλε κείσζε 

ηεο ζηήξημεο, κέζσ δηεζλψλ ζπκθσληψλ ζε βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα. Ζ αλαζεψξεζε ηεο 

ΚΑΠ ην 1992 θαη ε εθαξκνγή κηαο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ηηκψλ θαη ηεο ζηαδηαθήο 

απνδέζκεπζεο ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγσγή ήηαλ ην επηζθξάγηζκα ηεο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ Δ.Δ. θαη Ζ.Π.Α (Μαξαβέγηαο, 1998, ζει.13-18).     

 Ο Καλνληζκφο 2075/92 ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηε ζνδεηά ηνπ 1993. Ζ Κνηλή Αγξνηηθή 

Πνιηηηθή κεηαηφπηζε ην βάξνο απφ ηελ παξαγσγή, ζηνπο αγξφηεο θαη απνζθνπνχζε ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ γεσξγψλ. 

Βαζηθά κέηξα πνιηηηθήο γηα ηνλ αθαηέξγαζην θαπλφ είλαη ηα θάησζη: 

- Έιεγρνο παξαγσγήο. 

- Πξηκνδνηήζεηο. 

- πλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο.  

- Καηάηαμε πνηθηιηψλ ζε νθηψ (8) νκάδεο, ζε φηη αθνξά ηελ ηερληθή θαιιηέξγεηα θαη 

ηηο δαπάλεο παξαγσγήο. 
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α ) Έιεγρνο παξαγσγήο.  

Σέζεθαλ κέγηζηεο εγγπεκέλεο πνζφηεηεο 350.000 ηφλσλ θχιισλ αλά ζπγθνκηδή 

θαη εηδηθά θαηψθιηα εγγχεζεο γηα θάζε νκάδα, κεηψζεηο νη νπνίεο κεηαθέξζεθαλ 

νπζηαζηηθά ζηνπο παξαγσγνχο. Καζηεξψζεθε έλα θαζεζηψο πνζνζηψζεσλ κεηαπνίεζεο 

γηα ηηο ζπγθνκηδέο απφ ην 1993 κέρξη ην 1997, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην θαηψθιη 

εγγχεζεο. Κάζε θξάηνο-κέινο κνίξαδε ζηηο επηρεηξήζεηο πξψηεο κεηαπνίεζεο ηηο ελ ιφγσ 

πνζνζηψζεηο  γηα ηηο ζπγθνκηδέο 1993, 1994 (κεηαβαηηθή πεξίνδνο). Ζ ρξνληά ηνπ 1992 

δελ ιήθζεθε ππφςε. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψζεσλ αλέιαβε ν 

ΔΟΚ. Ζ πνζφζησζε  πξνέθππηε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ζπγθνκηδψλ ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ γηα κεηαπνίεζε θαη πνπ πξνεγνχληαλ απφ ηε ρξνληά ηεο ηειεπηαίαο 

ζπγθνκηδήο. Παξαγσγή πνπ μεπεξλνχζε ηηο κέγηζηεο εγγπεκέλεο πνζφηεηεο δε ζπκκεηείρε 

θαηά ηελ δηαλνκή ησλ πνζνζηψζεσλ κεηαπνίεζεο (Δθεκεξίδα Δ.Δ., Καλνληζκφο 2075/92, 

L215, ζει.0070-0076). 

Λφγσ απηψλ ησλ πνζνζηψζεσλ ε παξαγσγή ηεο πνηθηιίαο Virginia, νδεγήζεθε ζε 

ζεκαληηθή κείσζε  απφ 79 ρηι. ηφλνη ην 1993, ζε 28,3 ρηι. ηφλνη ην 1994 (Μαξαβέγηαο, 

1998, ζει. 94). 

 

 Πίνακαρ 1 Πνζνζηώζεηο ησλ ειιεληθώλ θαπλώλ θαηά πνηθηιία (Καηώθιηα εγγύεζεο).  

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΔΣΟ 1993 ΔΣΟ 1994 

1 VIRGINIA 30.000 30.700 

2 BURLEY 12.400 12.400 

3 SUN CURED (ΣΔΜΠΔΛΗΑ, ΜΑΤΡΑ) 20.650 15.700 

4 ΜΠΑΜΑ 27.500 26.100 

5 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 23.400 22.250 

6 ΚΑΜΠΑ ΚΟΤΛΑΚ ΚΛΑΗΚΑ 20.000 19.550 

    

 ΤΝΟΛΟ 133.950 126.700 

  Πεγή: Πξαθηηθά ΓΔΩΣΔΔ, 1994, Αγξίλην.  
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β) Πξηκνδνηήζεηο. 

Καζηεξψζεθε πνζνζηφ πξηκνδφηεζεο αλά ζπγθνκηδή ην νπνίν ήηαλ εληαίν γηα φιεο 

ηηο πνηθηιίεο θάζε νκάδαο. ηφρνο ήηαλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ. Γηα 

λα ιάβεη ν παξαγσγφο ην πνζφ πξηκνδφηεζεο, ζα έπξεπε λα είρε ζπλάςεη ζπκβφιαην 

θαιιηέξγεηαο κε  επηρείξεζε πξψηεο κεηαπνίεζεο. 
1
 

 Σν πξηκ ρνξεγνχληαλ απφ ηνλ ΔΟΚ ζηνλ παξαγσγφ κέζσ ηεο επηρείξεζεο 

κεηαπνίεζεο. Ο παξαγσγφο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηνλ έκπνξν απφδεημε 

θαηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξηκνδφηεζεο 

Πίνακαρ 2 Πξηκνδόηεζε ησλ ειιεληθώλ θαπλώλ θαηά πνηθηιία (ECU αλά θηιό). 

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΔ 1992 

(παλαιψ καθεζηϊρ) 

1994 

(νέο καθεζηϊρ) 

1 VIRGINIA 2,951 2,244 

2 BURLEY 1,496 1,795 

3 SUN CURED (ΣΔΜΠΔΛΗΑ, 

ΜΑΤΡΑ) 

4,779 1,795 

4 ΜΠΑΜΑ 3,067 3,109 

5 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 2,729 2,5451 

6 ΚΑΜΠΑ ΚΟΤΛΑΚ 

ΚΛΑΗΚΑ/ΔΛΑΟΝΑ/Μ. 

ΑΓΡΗΝΗΟΤ 

3,92 1,884 

 

Πεγή: Πξαθηηθά ΓΔΩΣΔΔ, 1994, Αγξίλην. 

Υνξεγήζεθε εηδηθή ελίζρπζε ίζε κε ην 10% ηεο πξηκνδφηεζεο ζε Οκάδεο 

Παξαγσγψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κέζσ 

εθαξκνγήο λέσλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ ή λα θαηεπζπλζνχλ πξνο κηα πην απνδνηηθή 

θαιιηέξγεηα (εγθαηάιεηςε ησλ πνηθηιηψλ Μαχξα- Σζεκπέιηα).    

Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε ην Σακείν Έξεπλαο θαη Δλεκέξσζεο ησλ παξαγσγψλ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηψλ. Σν 

ηακείν απηφ ρξεκαηνδνηνχληαλ κέζσ ηεο παξαθξάηεζεο πνζνχ 1% επί ηεο πξηκνδφηεζεο, 

φπνπ αξγφηεξα απμήζεθε ζε 2% ( Δθεκεξίδα Δ.Δ., Καλνληζκφο 2075/92, L215, ζει.0070-

0076). 

                                                           
1
 Σα ζπκβφιαηα θαιιηέξγεηαο είραλ σο απψηεξν ζηφρν λα θαηεπζχλνπλ ηελ παξαγσγή κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη λα επηηχρνπλ ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο (Γξνχγθα, 1984, ζει. 29). 
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Δπηπιένλ, θαηαξγήζεθε ε  ηηκή ζηφρνπ θαη παξέκβαζεο, κε απνηέιεζκα λα δνζεί ε 

εηθφλα εγθαηάιεηςεο ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο. Ζ Κνηλφηεηα ζέινληαο λα ππνζηεξίμεη ηε 

ζέζε ηεο σο πξνο ηε ιήςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ, παξαδέρηεθε φηη ην ζχζηεκα 

παξέκβαζεο είρε κεηαβιεζεί ζε αληηθείκελν θαηάρξεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε παξαγσγφ, ν 

νπνίνο αδηαθνξνχζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηνπ απνθάζεσλ (Fenelle, 1997, 

ζει. 234).  

Αθφκε, θαηαξγήζεθαλ νη εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν 

φγθνο ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ. Υαξαθηεξηζηηθά θαηά ην 1993 νη εηζαγσγέο αλήιζαλ ζε 

15,3 ρηι. ηφλνη, αληί ησλ 3,4 ρηι. ηφλσλ ην 1981. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ θαηεπζπλφηαλ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, δηφηη ε δήηεζε ηνπ θαπλνχ 

αλαηνιηθνχ ηχπνπ ήηαλ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ.(Μαξαβέγηαο, 

1998, ζει. 94,98, Εσγξάθνο, 1994, ζει. 349). 

 

γ ) πλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο. 

Απαγνξεχηεθε ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή θφξνπ, ηζνδχλακνπ κε ηεισλεηαθφ δαζκφ, 

θαζψο νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφο (Δθεκεξίδα Δ.Δ., Καλνληζκφο 2075/92, L215, ζει.0070-

0076). 

Ζ αλαζεψξεζε ηεο ΚΟΑ ην 1992 κε ηελ θαζηέξσζε ησλ κέγηζησλ εγγπεκέλσλ 

πνζνηήησλ δεκηνχξγεζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν παξαγσγφο κπνξνχζε λα παξάγεη ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα, κε βάζε ηελ 

πνζφζησζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ιηπάζκαηνο ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε θίλδπλν ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ηεο.  

Έηζη, ην 1998, ην πκβνχιην εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ζα έπξεπε λα γίλνπλ θαη λέεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ θαζεζηψο θαη παξφιν πνπ βειηηψζεθε ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο 

ΚΟΑ, κε κείσζε ηνπ θφζηνπο, δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο πξηκνδφηεζεο,  

εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ αδπλακίεο, νη νπνίεο νθείινληαλ είηε ζηελ ππεξβνιηθή 

γξαθεηνθξαηία, είηε ζηελ πίεζε πνπ αζθνχληαλ ζηνπο παξαγσγνχο απφ ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ πνζνζηψζεσλ.  

πλεπψο, ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο λέαο κεηαξξχζκηζεο κε ζθνπφ ηελ 

απινχζηεπζε ηεο (έκνο, 2009, 210 & Εσγξάθνο, 1994, ζει.353). 

 



 

12 
 

1.7. Η μεηαππωθμιζη ηηρ Κοινήρ Αγποηικήρ Πολιηικήρ 2003-2014 (Κανονιζμψρ 

1782/03)  

 

 Σν κέιινλ ηνπ θαπλνχ έγηλε ζέκα ζπδεηήζεσλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 2001. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο αθνξνχζε θαηά πνζφ ήηαλ ζπκβαηφ λα αθνινπζείηαη κηα πνιηηηθή 

ζηήξημεο ηνπ θαπλνχ, ελψ σο πξντφλ επηθέξεη βιαβεξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, θαζψο θαη 

πνηα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε βησζηκφηεηα απηήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΓΠ ην 1992 δελ επέθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν πςειφ 

θφζηνο πνπ δεκηνπξγνχζε ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΚΑΠ ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ε 

ζπλέρηζε θαιιηέξγεηαο πξνβιεκαηηθψλ πνηθηιηψλ, ε ζπλερηδφκελε κείσζε ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη πηέζεηο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) γηα κηα κεγαιχηεξε θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηνπ αγξνηηθνχ εκπνξίνπ, αχμεζαλ ηελ αλάγθε κηαο λέαο κεηαξξχζκηζεο. 

Ωζηφζν, ε Δπξσπατθή Έλσζε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θαπλφο απνηεινχζε 

βαζηθφ πξντφλ γηα ηελ  ειιεληθή νηθνλνκία  θαη ε πνιηηηθή ζηήξημήο ηνπ είρε θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα, ζέιεζε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο αγξφηεο απφ ηελ λέα κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ, 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ.     

Ζ Δ.Δ. εμεηάδνληαο ζπλεπψο ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο 

πνπ ζα επέθεξε κηα λέα κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΟΑ , ζέζπηζε ηα εμήο: 

i. Υνξήγεζε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε απνδεζκεχνληαο ηελ πξηκνδφηεζε απφ ηελ 

παξαγσγή θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ 

απνζθνπνχζε ζην λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο, είηε λα εγθαηαιείςνπλ 

ηηο πξνβιεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαπλνχ, είηε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε πην 

πνηνηηθέο πνηθηιίεο, έρνληαο σο απφηνθν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, αθνχ ν θαπλφο είλαη κηα θαιιηέξγεηα πςειήο έληαζεο εξγαζίαο. Ωο 

απφξξνηα ηνπ αλσηέξσ κέηξνπ,  ν γεσξγφο παξήγαγε πιένλ κε γλψκνλα ηηο 

δηεζλείο ηηκέο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. (Commission, 2003, ζει. 4, 30, 33,34). 

Ζ εληαία απνδεζκεπκέλε ελίζρπζε αλά εθκεηάιιεπζε (ΔΑΔ), ρνξεγνχληαλ 

κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ είρε ν θάζε παξαγσγφο θαη ν 

νπνίνο ήηαλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθηαξίσλ πνπ θαιιηεξγνχζε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθνξάο (2000, 2001, 2002). πλεπψο, ν δηθαηνχρνο ηεο 

ΔΑΔ ήηαλ ν γεσξγφο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηε γε θαη φρη θαηά αλάγθε ν ηδηνθηήηεο 

ηεο. Ζ εληαία απνδεζκεπκέλε ελίζρπζε (ΔΑΔ) ήηαλ ε ζρέζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 
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πξηκνδνηήζεσλ πνπ έιαβε ν παξαγσγφο ηελ  πεξίνδν 2000, 2001, 2002 πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ εθηαξίσλ πνπ θαιιηέξγεζε ηελ αλσηέξσ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα κπνξνχζαλ λα κεηαβηβάδνληαη κέζα ζην ίδην θξάηνο-κέινο. Ο 

ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο ΔΑΔ νλνκάζηεθε ηζηνξηθή πεξίνδνο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε 

Διιάδα αθνινχζεζε ην ηζηνξηθφ κνληέιν.  

Γηα λα θαηαβιεζεί ε ΔΑΔ ζα έπξεπε ν παξαγσγφο λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ 

αξρή θάζε έηνπο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ
2
 (Οξγαληζκφο Πιεξσκήο θαη Διέγρνπ 

Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ) θαη λα ηεξεί 

νξηζκέλνπο θαλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθαξκνγή θαιιηέξγεηαο 

θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ii. Γεκηνπξγήζεθε ην Δζληθό Απόζεκα Γηθαησκάησλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ 

πνζνζηφ χςνπο 2% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δηθαησκάησλ θαη απνζθνπνχζε ζηε 

ζηήξημε ησλ λέσλ αγξνηψλ, νη νπνίνη δελ ήηαλ δηθαηνχρνη ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ 

θαηά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν 2000, 2001, 2002.  

iii. Σα θξάηε-κέιε είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθξαηήζνπλ έσο ην 10%  επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαπλνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζνπλ 

εηδηθέο εληζρύζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ή 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πνηνηηθφ παξαθξάηεκα, άξζξν 69 ηνπ 

Καλνληζκνχ). Ζ ελίζρπζε απηή απνηεινχζε νπζηαζηηθά κηα «δεζκεπκέλε 

ελίζρπζε», αθνχ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ  θαιιηέξγεηα. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ 

θαπλφ θαηαβαιιφηαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε θαιιηέξγεηαο κε πηζηνπνηεκέλν ζπφξν 

(Πέδαξνο, 2007, ζει. 4-10 & έκνο, 2009, ζει.104). 

Όια ηα αλσηέξσ κέηξα θαη ηδηαίηεξα ε απνδέζκεπζε ηεο ελίζρπζεο απφ ηελ 

παξαγσγή, νπζηαζηηθά ψζεζε πνιινχο θαιιηεξγεηέο κηθξψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ηε δσή ζηελ χπαηζξν ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο. Οη κφλεο 

πεξηθέξεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ ήηαλ απηέο, φπνπ ε αγνξαία ηηκή ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ μεπεξλνχζε ην κεηαβιεηφ θφζηνο (Commission, 2003, ζει. 

30 ). 

 

 

                                                           
2
 Ηδξχζεθε ην 2001 γηα λα εμππεξεηήζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ έγθαηξε θαη 

δηαθαλή θαηαβνιή ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. 
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1.8. Η μεηαππωθμιζη ηηρ ΚΑΠ 2014-2020 (Κανονιζμψρ  1307/2013) 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ηζηνξηθνχ κνληέινπ δεκηνχξγεζε δηάθνξα πξνβιήκαηα θπξίσο, 

σο πξνο  ηελ θαηαλνκή ηεο ζηήξημεο, αθνχ δηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ ήηαλ φινη φζνη 

είραλ εηζπξάμεη άκεζεο εληζρχζεηο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (2000, 2001, 2000). Ζ Δ.Δ. 

ζέινληαο λα εθαξκφζεη έλαλ πην δίθαην ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εληζρχζεσλ πξνψζεζε ηελ 

νκαιή κεηάβαζε απφ ην ηζηνξηθφ, ζην πεξηθεξεηαθφ κνληέιν. Ζ ρψξα καο απνθάζηζε ηελ 

ήπηα ππνρψξεζε  απφ ηα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα θαη ηε κεξηθή ή ζηαδηαθή ζχγθιηζε αμηψλ 

ησλ δηθαησκάησλ βαζηθήο ελίζρπζεο γηα θάζε παξαγσγφ κέρξη ην 2019 (ΦΔΚ 147/Β/22-1-

2015, άξζξν 13). 

Ζ Διιάδα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο πεξηθέξεηεο (ΠΔ) κε βάζε αγξνλνκηθά θξηηήξηα θαη κε 

εηήζην εζληθφ αλψηαην φξην βαζηθήο ελίζρπζεο, 25%, 47% θαη 28% αληίζηνηρα( ΦΔΚ 

147/15, άξζξν 7). 

- ΠΔ βνζθνηφπσλ 

- ΠΔ αξφζηκσλ εθηάζεσλ 

- ΠΔ δέλδξσλ θαη ακπειψλσλ, 

 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηε λέα κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ: 

 

i. Σν θαζεζηψο βαζηθήο ελίζρπζεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη αλά εθηάξην θαη αθνξά ην 

70% ησλ εζληθψλ θνλδπιίσλ ( κε ππνινγηδφκελσλ ησλ πνζνζηψλ γηα ηε ζηήξημε 

ησλ λέσλ αγξνηψλ, ην θαζεζηψο ησλ κηθξνεθκεηαιιεχζεσλ) είλαη πιένλ ν λένο 

ηξφπνο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο. Υνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

ελεξγνχο γεσξγνχο, πνπ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη φπνπ έθαζηνο δε ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ελίζρπζε κηθξφηεξε απφ ην 60% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ κέζνπ 

φξνπ έσο ην 2019, ελψ ε κέγηζηε κείσζε πεξηνξίδεηαη ζην 30% ησλ εληζρχζεσλ 

πνπ έδηλαλ ηα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα (άξζξν 13). 

ii. Όηαλ ε ελίζρπζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 150.000,00 επξψ αλά έηνο, ηφηε ε 

ππεξβάιινπζα δηαθνξά πεξηθφπηεηαη ζην αθέξαην. Δμαίξεζε απνηειεί κφλν φηαλ ε 

αλσηέξσ δηαθνξά αθνξά « σθέιηκεο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο». 

iii. Παξαθξαηείηε πνζφ 3% γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνύ Απνζέκαηνο. 

iv. Σν 2% ησλ εζληθψλ θνλδπιίσλ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ λέσλ αγξνηώλ ( ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ). 
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v. Πνζνζηφ χςνπο 10% (πξναηξεηηθφ)  δηαηίζεηαη ζε αγξφηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

εληαρζνχλ ζην θαζεζηώο ησλ ελεξγώλ κηθξνθαιιηεξγεηώλ. Γηθαηνχληαη εηήζηα 

ελίζρπζε χςνπο 500-1.500 θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα θαιιηέξγεηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα (άξζξν 32). 

vi. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε-κέιε λα ρνξεγήζνπλ ζπλδεδεκέλεο εληζρύζεηο γηα 

νξηζκέλα πξντφληα, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλεηε ν θαπλφο.   

vii. Δλίζρπζε γηα κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ιφγσ θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ, πξναηξεηηθνχ 

ραξαθηήξα, χςνπο 5% ησλ εζληθψλ θνλδπιίσλ. 

viii. Σν 30% ησλ εζληθψλ εληζρχζεσλ δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά γηα θαιιηέξγεηεο θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ, νη ιεγφκελεο « πξάζηλεο εληζρύζεηο». Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα 

πξάζηλα κέηξα είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ηπρφλ παξάβαζή ηνπο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κέρξη θαη  125% κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ εληζρχζεσλ πνπ δηθαηνχληαη νη 

γεσξγνί (Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, 2013, ζει. 11, & ΠΑΔΓΔ, 2014, ζει.6,7  ). 

 

Πίνακαρ 3 Καηαλνκή εζληθνύ νξίνπ γηα ηελ Διιάδα ζηα επηκέξνπο θαζεζηώηα εληζρύζεσλ.  

ΔΣΟ Αναδιανεμηηική 

Δνίζσςζη 

(Μέγιζηο 30%) 

Ππάζινη 

Δνίζσςζη 

Δνίζσςζη για 

πεπιοσέρ με 

θςζικοωρ 

πεπιοπιζμοωρ 

Καθεζηϊρ 

νέυν 

αγποηϊν 

ςνδεδεμένη 

Δνίζσςζη (με ηιρ 

πποχποθ. ηος 

άπθ 53 ηος Καν.) 

2015 0% 30% 0% 2% 7,36745642% 

2016 0% 30% 0% 2% 7,81565127% 

2017 0% 30% 0% 2% 7,98813834% 

2018 0% 30% 0% 2% 7,98885988% 

2019 0% 30% 0% 2% 7,98959776% 

2020 0% 30% 0% 2% 7,98959776% 

 

Πεγή: Δζληθφ Σππνγξαθείν,  ΦΔΚ 147/Β/2015 

 

ix. Αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαρείξηζε θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ είλαη ν Οξγαληζκφο 

Πιεξσκήο θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ). 
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ην ζεκείν απηφ ηεο ζχληνκεο επηζθφπεζεο ηεο λέαο κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ (2014), 

ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη δαπάλεο γηα ηελ γεσξγία έηνπο 2020 ζα πεξηνξηζηνχλ  ζην 

36,1% ζε ζρέζε κε ην 44,3% ηνπ 2007, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη γηα ηελ Διιάδα 

ζεκαληηθή πηψζε ησλ αλσηάησλ νξίσλ άκεζσλ εληζρχζεσλ απφ ην έηνο 2013 έσο ην 

2020,  πνζφ πνπ αληηζηνηρεί  έσο θαη 12%. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη πςειφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

κέζν φξν κεηαβνιήο ηεο Δ.Δ.(6,9%)  γηα ηελ αλσηέξσ ρξνληθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

(ΠΑΔΓΔ, 2014, ζει. 15,17,18 ). 

 

Πίνακαρ 4 Πξνβιεπόκελα αλώηαηα όξηα άκεζσλ εληζρύζεσλ ζηελ Δ.Δ. (Χηιηάδεο επξώ, ζε 

       ζηαζεξέο ζε ηηκέο 2011)     

           

Κπάηη-

μέλη 

2013 2015 2016 2018 

2019  

 & 

2020 

Μεηαβολή% 

2020/2013 

Λεηνλία 146.479 195.649 222.363 275.887 302.754 106,69 

Δζζνλία 101.165 121.870 133.701 157.435 169.366 67,42 

Ρνπκαλία 1.264.472 1.629.889 1.813.795 1.872.821 1.903.195 50,51 

Βνπιγαξία 580.087 721.251 792.449 794.759 796.292 37,27 

Ληζνπαλία 380.109 417.890 442.510 492.049 517.028 36,02 

ινβαθία 388.176 380.680 383.938 390.781 394.385 1,60 

Πνισλία 3.044.518 2.987.267 3.004.501 3.041.560 3.061.518 0,56 

Πνξηνγαι. 605.962 565.816 573.954 590.706 599.355 -1,09 

Οπγγαξία 1.318.975 1.271.593 1.270.410 1.269.172 1.269.158 -3,78 

Σζερία 909.313 874.484 873.671 872.819 872.809 -4,01 

Ηζπαλία 5.139.444 4.842.658 4.851.682 4.880.049 4.893.433 -4,79 

ινβελία 144.236 137.987 136.997 135.141 134.278 -6,90 

Απζηξία 751.606 693.065 692.421 691.746 691.738 -7,97 

Φηιαλδία 570.548 523.333 523.422 524.062 524.631 -8,05 

Μάιηα 5.102 5.127 5.015 4.797 4.689 -8,09 

Κχπξνο 53.499 50.784 50.225 49.155 48.643 -9,08 

νπεδία 770.906 696.890 697.295 698.723 699.768 -9,23 

Ηξιαλδία 1.340.869 1.215.003 1.213.470 1.211.482 1.211.066 -9,68 

Λνπμεκβ. 37.084 33.603 33.545 33.459 33.431 -9,85 

Ζλ. Βαζηι. 3.987.922 3.555.915 3.563.262 3.581.080 3.591.683 -9,94 

Δλλάδα 2.216.533 2.039.122 2.015.116 1.969.129 1.947.177 -12,15 

Γαιιία 8.521.236 7.553.677 7.521.123 7.462.790 7.437.200 -12,72 



 

17 
 

           

Κπάηη-

μέλη 

2013 2015 2016 2018 

2019  

 & 

2020 

Μεηαβολή% 

2020/2013 

Γεξκαλία 5.852.908 5.144.264 5.110.446 5.047.458 5.018.395 -14,26 

Ηηαιία 4.370.024 3.902.039 3.850.805 3.751.937 3.704.337 -15,23 

Γαλία 1.049.002 916.580 907.108 889.004 880.384 -16,07 

Βέιγην 614.855 536.076 528.124 512.718 505.266 -17,82 

Οιιαλδία 897.751 780.815 768.340 744.116 732.370 -18,42 

Δ.Δ.-27 45.062.781 41.793.327 41.979.688 41.944.835 41.944.349 -6,92 

   

Πεγή: European Council, Interinstitutional File 2011/0280, Brussels, 10April 2013. 

 www.paseges.gr/resource-api/paseges/...Politikh-meta...2014/content?...(cited 1/9/2015) 

 

Αλακθίβνια, ν γεσξγηθφο ηνκέαο ππήξμε γηα πνιιέο δεθαεηίεο ν απνδέθηεο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ  πνιηηηθή ζηήξημεο ηηκψλ θαη 

εηζνδεκάησλ ελφο επηβιαβνχο πξντφληνο γηα ηε δεκφζηα πγεία, βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη 

ην ελ ιφγσ αγξνηηθφ αγαζφ απνηέιεζε θχξην κνριφ αλάπηπμεο γηα πνιιέο νηθνλνκίεο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο ειιεληθήο. Ζ αχμεζε φκσο ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ηεο δηεζλήο 

αγνξάο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο ππαίζξνπ θαη ε 

ακθηζβήηεζε γχξσ απφ ηε βησζηκφηεηα απηήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο επέβαιε 

ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηε κεηαηφπηζε ηνπ 

επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηε ζηήξημε ηεο αγνξάο, ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα. Ζ άζθεζε 

λέαο ζηξαηεγηθήο απέβιεπε ζηε ζηήξημε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, πξνζδίδνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ θαπλνθαιιηεξγεηψλ ζηηο λέεο εμειίμεηο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

δξάζεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο απνδεζκεχηεθαλ νη  θνηλνηηθέο πξηκνδνηήζεηο απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ θαπλνχ, θαηαξγήζεθαλ νη εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, ελψ παξάιιεια δφζεθε 

έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ αγξνηψλ θαη ζηελ δηαθνπή θαιιηέξγεηαο πνηθηιηψλ 

αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ κε θζίλνπζα απφδνζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε  

ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο δηεζλνχο δήηεζεο. 

 

 

http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/...Politikh-meta...2014/content?...(cited
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Κεθάλαιο 2: Η διάπθπυζη ηηρ καπνοκαλλιέπγειαρ ζηην Δλλάδα ηα 

ηελεςηαία ζαπάνηα σπψνια 

 

2.1. Η εξέλιξη ηηρ παπαγυγήρ καπνοω και ηυν ηιμϊν ηος  ( 1963-2010 ) 

 

  Ζ Διιάδα σο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο θαπλνπαξαγσγηθέο ρψξεο θαη βαζηθφο 

πξνκεζεπηήο ηεο Δ.Δ. ζε αθαηέξγαζην θαπλφ, απνηειψληαο ην 75% ηεο θνηλνηηθήο 

παξαγσγήο απφ θνηλνχ κε ηελ Ηηαιία (CEC, 1993), κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΟΑ 

θαπλνχ, ζεκείσζε θζίλνπζα πνξεία σο πξνο ηελ παξαγσγή ηεο. Ζ θαιιηεξγήζηκε 

θαπλνπαξαγσγηθή έθηαζε ην 2001, αληηζηνηρνχζε κφλν ζην 73,5 % ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο έθηαζεο ηνπ 1993 (Commission, 2003, ζει. 8). Ζ πηψζε ηεο 

παξαγσγήο νθεηιφηαλ ζηε κείσζε ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηνπ θαπλνχ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ, θπξίσο γηα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο. 

Οη ηηκέο ηνπ αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ φκσο δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηε δήηεζε 

ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ γηα ηελ παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηεο πνηθηιίαο Virginia πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ζηγαξέησλ American Blend, απφ ηα κεδεληθά επίπεδα 

παξαγσγήο ην 1981 (500 ηφλνη), απμήζεθε ζε 283 ρηι. ηφλνη ην 1991, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε θαη ζηελ άλνδν ηεο ηηκήο ηεο (Δπζηξαηφγινπ-Σνδνχινπ,1994, ζει. 293).  

Παξάιιεια, ε ηηκή ηνπ θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πςειή, 

επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αξσκαηίζεη ηα κίγκαηα Blend. Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

γεληθφηεξα, κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηηκή ηνπ αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ κφλν ζηνλ 

βαζκφ πνπ νξίδεη ε δηεζλήο δήηεζε θαη ην δηαζέζηκν απφζεκα αλά πνηθηιία. Έηζη, παξφιν 

πνπ ε παξαγσγή θαπλνχ θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1992-2002 κεηψζεθαλ ζεκαληηθά, νη ηηκέο θαπλνχ ζε πνηθηιίεο πςειήο πνηφηεηαο 

απμήζεθαλ, ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο δήηεζεο, θαζψο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (δεκηνπξγία εηδηθψλ μεξαληήξησλ γηα ηα Virginia, εληαηηθφηεξε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ) (Commission, 2003, ζει. 13). 

ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ 

αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηελ ειιεληθή παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ απφ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ ην 1992 θαη ην 2003. 
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Γπάθημα 1 Καιιηεξγνύκελε έθηαζε ζε ζηξεκ. θαπλνύ ζηελ Διιάδα  1992-2002 

Πεγή: Δζληθφο Οξγαληζκφο Καπλνχ (απφ έκνο, 2009) 
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Γπάθημα 2 Παξαγσγή θαπλνύ ζηελ Διιάδα 1992-2002 

Πεγή: Δζληθφο Οξγαληζκφο Καπλνχ (απφ έκνο, 2009) 
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Γπάθημα 3 Η εμέιημε ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο ειιεληθνύ θαπλνύ 1963-2010 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (www.minagric.gr) 
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Γπάθημα 4 Η εμέιημε ηεο  παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνύ θαπλνύ ζε ηόλνπο 1963-2010 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ(www.minagric.gr) 



 

21 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1963 1971 1979 1980 1984 1988 1991 1992 1993 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010

ΣΙΜΗ  (δρχ./κιλό) Ανατολικοφ τφπου

δξρ./θηιό

Γπάθημα 5 Η εμέιημε ηεο  κέζεο ηηκήο ηνπ θαπλνύ ζηελ Διιάδα 1963-2010 
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Γπάθημα 6 Σπλ. αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο  ειιεληθνύ θαπλνύ εηώλ 1963-2010 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (www.minagric.gr) 
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2.2. Η εξέλιξη ηος ειζοδήμαηορ ηυν καπνοπαπαγυγϊν (1999-2014) 

 

 Γεσξγηθφ εηζφδεκα είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε  νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο 

γεσξγηθφο ηνκέαο ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο θαη ζε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Σε ρξνληθή πεξίνδν 1996-1998 κφλν ην 60% ηνπ γεσξγηθνχ 

εηζνδήκαηνο πξνεξρφηαλ απφ ηελ πψιεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ, ελψ ην ππφινηπν 40% 

πξνεξρφηαλ απφ πεγέο εθηφο γεσξγίαο. 

 Ζ θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ ηνπ επξσπατθνχ 

γεσξγηθνχ ηνκέα, νπζηαζηηθά απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αγξνηηθψλ 

εζφδσλ, φπνπ ην 45%  πξνεξρφηαλ απφ ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη ην ππφινηπν 55% 

απνηεινχζε εηζξνέο απφ ηελ πψιεζε  γεσξγηθψλ αγαζψλ. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηελ 

Διιάδα, φπνπ εηδηθά ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ρψξα 

καο (κηθξφο θιήξνο, κεγάινο αξηζκφο θαιιηεξγεηψλ), ε ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο, κέζσ 

ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά ζε νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ δελ παξερφηαλ  δπλαηφηεηα 

ζηνπο αγξφηεο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, αιιά θαη δελ ππήξρε επηινγή 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο (Γακηαλφο-

Παπαγεσξγίνπ-πάζεο,2006, ζει. 41, 78, 79). 

 Οη αλακνξθψζεηο ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο (ΚΟΑ) θαπλνχ θαη ε 

απνδέζκεπζε ησλ εληζρχζεσλ απφ ηελ παξαγσγή, νδήγεζαλ ηειηθά ζηε «θπγή» πνιιψλ 

κηθξνθαιιηεξγεηψλ απφ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, δηφηη ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο θαπλνχ 

ήηαλ πιένλ ιηγφηεξε ειθπζηηθή επηινγή ( Sarris & Zografakis, 1988).  

 Σν γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηε κείσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ 

Διιήλσλ θαπλνπαξαγσγψλ , ηελ πεξίνδν ησλ κεγάισλ αιιαγψλ ηεο ΚΟΑ θαπλνχ, ήηνη 

1999, 2002, 2014 αλά λνκφ ηεο Πεξηθέξεηαο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη αλά πνηθηιία.  
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Γπάθημα 7 Γεσξγηθό εηζόδεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 1999,2002,2014 

Πεγή: Δζληθφ Σππνγξαθείν, ΦΔΚ 257/Β/1999, 362/Β/2002, 836/Β/2014 

 

2.3. Πεπιθεπειακή ανάλςζη (Κενηπική Μακεδονία- Αναηολική Μακεδονία και 

Θπάκη) 

 

Ο θαπλφο, παξφιν πνπ απαηηεί πςειή έληαζεο εξγαζία, είλαη πξντφλ πνπ επηθέξεη 

ρακειφ εηζφδεκα θαη αδπλαηεί λα θαιχςεη ην θφζηνο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο ρακειήο ηηκήο 

ηνπ. πλεπψο, ηα πεξηζψξηα αγνξάο (παξαγσγή ρσξίο ηηο πξηκνδνηήζεηο) επί ηνπ 

κεηαβιεηνχ θφζηνπο είλαη αξλεηηθά, εθηφο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Οη ελ ιφγσ πεξηνρέο απνηεινχζαλ ηηο θπξηφηεξεο θαπλνπαξαγσγηθέο 

πεξηθέξεηεο πνηθηιίαο αλαηνιηθνχ ηχπνπ, κε πνζνζηφ πνπ αλεξρφηαλ ζην 50% ηεο 

ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο (1990). Σν 2003 αληηζηνηρνχζε ζην 60% ησλ ζπλνιηθψλ 

εγρψξησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζην 25% ηεο θαιιηέξγεηαο θαπλνχ. Ζ γεσγξαθηθή ηνπο 

δηάξζξσζε (νξεηλέο, πεηξψδεηο θαη κε αξδεπφκελεο πεξηνρέο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πςειή ηηκή ηεο πνηθηιίαο αλαηνιηθνχ ηχπνπ, νδήγεζε ζηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο. Ζ δήηεζή ηνπ γηα ηα κίγκαηα Blend, είρε σο απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα σο ε κφλε επηθεξδήο (Commission, 2003,ζει.11, 

16 & Δπζηξαηφγινπ-Σνδνχινπ, 1994, ζει.298).    
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Κχξηνο  αληίπαινο ηεο Διιάδαο ζηελ παξαγσγή θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ είλαη ε 

Σνπξθία, εθφζνλ ε πνηθηιία απηή απνηειεί  ην 90% ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ θαπλνχ ηεο θαη 

είλαη ε θχξηα πξνκεζεχηξηα ησλ Ζ.Π.Α θαη ηεο Δ.Δ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξίνδν 1964-

1980 εμήγαγε 47.000 ηφλνπο ην ρξφλν ζηηο Ζ.Π.Α.  θαη 20.000 ηφλνπο ζηελ Δ.Δ.( 

Γξνχγθα, 1984, ζει. 24), ελψ θαηά ηελ πεξίνδν  1998-2000 εμήγαγε ζπλνιηθά 77.173 

ηφλνπο (Commission,2003, ζει. 14). 

 Ωο πξνο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ππήξμε κηα κείσζε 

ζηηο εμαγσγέο καο ζε πξντφληα θαπλνχ (ηζηγάξα) χςνπο 25,5% ην 2002 θαη αθφκε 

κεγαιχηεξε θαηά 56% ην 2006 ,κε κηα αλάθακςε πνζνχ 63% ην 2007(Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζει. 7). 

ε φηη αθνξά ηνλ Ηηαιηθφ θαπλφ αλαηνιηθνχ ηχπνπ δελ ηίζεηαη δήηεκα 

αληαγσληζκνχ κε ηνλ αληίζηνηρν ειιεληθφ, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ. Ο πξψηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κίγκα, ελψ ν δεχηεξνο γηα λα αξσκαηίζεη ηα ζηγαξέηα Blends.  

 

2.4. Η θέζη ηηρ ελληνικήρ καπνοκαλλιέπγειαρ ζε παγκψζμιο επίπεδο 

 

 Ο θαπλφο θαηείρε γηα πνιιέο δεθαεηίεο πςειφ πνζνζηφ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 

ρψξαο καο. Σελ πεξίνδν 1950-1960 νη εμαγσγέο θαπλνχ άγγηδαλ ην 40%-50% ησλ 

ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Δμαηηίαο φκσο ηεο αλάπηπμεο θαη άιισλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ , ην αλσηέξσ πνζνζηφ άξρηζε λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη λα αληηζηνηρεί ζην 

16% ην 1981 θαη 14% ην 1991, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ 

θαπλνπαξαγσγηθψλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο 1981-1991 πνπ 

ελζάξξπλε ηελ παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, απμήζεθαλ απφ 62 ρηι. ηφλνπο ην 1974, 

ζε 129 ρηι. ηφλνπο ην 1990 (Δπζηξαηφγινπ-Σνδνχινπ,1994,ζει.294). Με ηελ 

αλακφξθσζε φκσο ηεο ΚΑΠ ην 1992, ε Διιάδα κεηαηξέπεηαη ζε εηζαγσγηθή ρψξα. Έηζη, 

ην 2001 εηζήγαγε 21.479 ηφλνπο αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, φπνπ ην 2005 απμήζεθε ζε 27.465 

ηφλνπο. 

Ζ Κνηλνηηθή παξαγσγή θαπλνχ δελ επαξθεί πιένλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. ε φιεο ηηο εληαγκέλεο θαη ππνςήθηεο ρψξεο ε παξαγσγή θαπλνχ 

έρεη θζίλνπζα πνξεία. πλεπψο, ε Δ.Δ. νδεγείηαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ απφ ρψξεο, φπσο Ζ.Π.Α., Βξαδηιία, Εηκπάκπνπε θαη Μαιάνπη. Οη 

Κνηλνηηθέο εμαγσγέο αθνξνχλ θπξίσο κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαπλνχ. Ζ Γεξκαλία, νη 
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Κάησ Υψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 12,2% ηεο 

θνηλνηηθήο παξαγσγήο, εηζάγνπλ αθαηέξγαζην θαπλφ θαη ηνλ εμάγνπλ κε ηελ κνξθή 

ζηγαξέησλ θαη πνχξσλ, θαηέρνληαο έηζη ζεκαληηθή ζέζε ζην παγθφζκην εκπφξην 

κεηαπνηεκέλσλ θαπληθψλ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία ην 2005 εηζήγαγε 

248.771 ηφλνπο αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ θαη εμήγαγε 90.462 ηφλνπο ζηγαξέησλ.  

Σν γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαπλνχ Διιάδαο-

Δ.Δ. θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2009, φπνπ ιφγσ ηνπ Καλνληζκνχ 1782/2003 θαη ηεο 

απνδέζκεπζεο ησλ εληζρχζεσλ απφ ηελ παξαγσγή, παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο 

πξντφλησλ θαπλνχ. 
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Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (www.minagric.gr) 

 

 

πλεπψο, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο επέθεξαλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ, ζε έλα πξντφλ πνπ δηαδξακάηηζε 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Ηδηαίηεξα, κεηά ην έηνο 
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2003 ε θαπλνπαξαγσγή ππέζηε ξαγδαία κείσζε, ιφγσ ηεο ειάηησζεο ηνπ αξηζκνχ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ θζίλνπζα πνξεία ηεο θαπληθήο 

απφδνζεο θαη ε αλεπάξθεηα εθνδηαζκνχ ηεο επξσπατθήο αγνξάο απφ πξψηε χιε, είρε σο 

απφξξνηα ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Δ.Δ αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ ζε θχιια.   
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Κεθάλαιο 3: Σα αίηια ηηρ μείυζηρ ηηρ καπνοκαλλιέπγειαρ ζηην Δλλάδα 

 

3.1. Δςπυπαφκή Ένυζη και Κοινή Αγποηική Πολιηική. 

 

Ζ γεσξγηθή πνιηηηθή  θαηείρε γηα πνιιέο δεθαεηίεο εμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. Γηεθδηθνχζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θνηλνηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νη ζηφρνη ηεο αλαθέξνληαλ μεθάζαξα κέζα ζην θείκελν ηεο  

ηδξπηηθήο πλζήθεο ηεο Ρψκεο. χκθσλα κε ην άξζξν 33 (πξψελ 39) ηεο πλζήθεο ηεο 

ΔΟΚ , ζηφρνο  ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ)  ήηαλ «…ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή ηνπ πξφνδν, ηε 

ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο» (Μάξδαο, 2013, ζει. 249). 

Ζ γεσξγία απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί κία ηδηαίηεξε θαη εππαζή 

δξαζηεξηφηεηα αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

ηηκψλ ησλ πξσηνγελψλ  πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή δήηεζε, θαζψο 

θαη απφ ηα πξνζθεξφκελα απνζέκαηα. Κάζε θξάηνο αζθεί ηε δηθή ηνπ εζληθή πνιηηηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα εθνδηάζεη ηελ εγρψξηα αγνξά κε επάξθεηα πξντφλησλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη λα εληζρχζεη ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα νδεγεζεί ζηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε, ζέζπηζε ηηο Κνηλέο Οξγαλψζεηο Αγνξψλ (ΚΟΑ) δηαθφξσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο ζα έπξεπε πιένλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο εγρψξηεο 

γεσξγηθέο πνιηηηθέο ηνπο κε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ 

θνηλνί θαλφλεο αληαγσληζκνχ (Μάξδαο, 2013, ζει. 251). 

Γεκηνπξγήζεθαλ φκσο αξθεηά πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ, φπσο ε 

κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζσ ηεο αζχζηνιεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ. πλεπψο, ήηαλ επηβεβιεκέλε ε αλακφξθσζή 

ηεο κε ηελ επηδίσμε ηεο αεηθνξηθήο γεσξγηθήο αλάπηπμεο. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΟΑ ηνπ θαπλνχ ην 1992 θαη ην 2003 θαη ε πνιηηηθή 

απνζχλδεζεο ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγσγή, νπζηαζηηθά ππαγνξεχηεθε απφ ηελ 

αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ εκθαληδφκελσλ πξνβιεκάησλ. Ζ παξαγσγή θαπλνχ 

αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 0,7% ηεο αμίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ., ελψ ε Έλσζε  
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ζεσξείηαη  σο  έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εηζαγσγείο αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, αθνχ 

εηζάγεη ην 23,8% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο (Μαξαβέγηαο, ζει. 92,1998).  

Γπζκελήο ήηαλ ε επίπησζε ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ ησλ 

θαπλνπαξαγσγψλ, σο πξνο ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη δαπάλεο ηνπ Δπξσπατθνχ  

Γεσξγηθνχ Σακείνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ γηα ηνλ αθαηέξγαζην θαπλφ 

μεπέξαζαλ ηα  973,4 εθαη. επξψ ην 2001, κε εθπξνζψπεζε ηνπ 2,3% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηνπ  θνηλνηηθνχ γεσξγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Διιάδα, σο κία απφ ηηο θχξηεο 

πξνκεζεχηξηεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, εηζέπξαμε ην 2001 ην 38,6% ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο ΚΟΑ θαπλνχ (Commission, ζει. 45, 2003). 

Παξά φκσο ηηο  ππέξνγθεο θνηλνηηθέο δαπάλεο, ε παξαγσγή ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

θαπλνχ δελ επαξθνχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο. Ζ Δ.Δ. βξέζεθε εγθισβηζκέλε ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλερνχο ελίζρπζεο ηνπ θαπλνχ, 

ρσξίο έλα νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα. ε φηη αθνξά ηελ ειιεληθή θαπλνθαιιηέξγεηα δε 

ζεκεηψζεθαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα (κηθξφο θιήξνο, κεγάινο 

αξηζκφο θαιιηεξγεηψλ). Υαξαθηεξηζηηθά, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κφλν θαηά 1,1%, θαη κείσζε ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ χςνπο 0,46%. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο  αθφκα θαη ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

πνιπηεκαρηζκέλσλ αγξνθηεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαδαζκνχ, ηα απνηειέζκαηα 

δελ ήηαλ ηα επηζπκεηά.  

Ζ αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ ην 2003, θαηά ηελ νπνία εθαξκφζηεθε ε πνιηηηθή 

απνδέζκεπζεο ησλ άκεζσλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ην χςνο ηεο παξαγσγήο, 

απνζθνπνχζε ζηε κείσζε ησλ δηνγθσκέλσλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Ζ επηβάξπλζε ηνπ 

επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  έληνλε αληίδξαζε πνπ εθδειψζεθε 

απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, φηη επηβαξχλνληαλ θνξνινγηθά γηα ηε ζηήξημε ελφο 

πξντφληνο επηβιαβνχο γηα ηελ πγεία θαη γηα ην πεξηβάιινλ, νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο 

πνιηηηθήο ζηήξημεο ηνπ θαπλνχ (Εησγάλαο, ζει. 38,46, 1999). 

Ζ Δ.Δ. ,αλαινγηδφκελε  ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηε ζεκαζία πνπ είρε ε πνιηηηθή 

ζηήξημεο ζηα εηζνδήκαηα ησλ θαπλνπαξαγσγψλ, φπνπ ε εμάξηεζε ησλ γεσξγηθψλ εζφδσλ 

απφ απηήλ αληηζηνηρνχζε έσο θαη ζην 90% , πξνζπάζεζε λα θαηεπζχλεη ηνπο παξαγσγνχο 

πξνο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ηνπ ξνδηνχ, (έλα πξντφλ πνπ εκθαλίδεη απμεκέλε 

δήηεζε ιφγσ ηεο επεξγεηηθήο ηνπ επίδξαζεο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα) θαη λα 

εγθαηαιεηθζνχλ νη πνηθηιίεο θαπλνχ ρακειήο πνηφηεηαο θαη θζίλνπζαο παξαγσγήο 
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(Commission, ζει. 19, 2003). Πξνηείλεηαη δειαδή  ε «αλαδηάξζξσζε» ησλ θαιιηεξγεηψλ, 

ηφζν ζηα πιενλαζκαηηθά, φζν θαη ζηα ειιεηκκαηηθά πξντφληα φπσο ν θαπλφο θαη 

επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαζπξζνχλ λέα πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε 

ειιεληθή γεσξγία πην αληαγσληζηηθή.  Απψηεξνο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε 

δηεζλνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ Δ.Δ. κέζσ ηεο ζηαδηαθήο άξζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δαζκψλ, 

ησλ ηηκψλ παξέκβαζεο θηι., θαηεπζχλεηαη ζε κηα θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο, θαηφπηλ 

έληνλεο πίεζεο πνπ ηεο αζθήζεθε απφ ηελ GATT θαη ηνλ κεηέπεηηα Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηνπ Βνξξά. Ζ 

εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο επέβαιε ηε κεηαθνξά κεγάινπ κέξνπο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, πέξαλ ηεο αγξνηηθήο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ηoλ άληζν αληαγσληζκφ 

κεηαμχ Βνξξά θαη Νφηνπ (Φσηφπνπινο, 2005, ζει. 5,6, 12).  

Ζ αλάπηπμε ησλ άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζα επηηεπρζεί κε ηε κείσζε ηνπ 

απαζρνινχκελνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, δίλνληάο ηνπο θίλεηξα γηα ζπληαμηνδφηεζε, γηα 

εμαγνξά ησλ πνζνζηψζεσλ παξαγσγήο ( ή ηεο κεηαβίβαζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ) 

ησλ κηθξψλ θαιιηεξγεηψλ απφ δηαρεηξηζηέο κεγαιχηεξσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ βέιηηζηεο 

πνηφηεηαο κε δηεζλή δήηεζε, δηφηη ζα θαηαζηεί δπλαηφο πιένλ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα, ζα απμεζεί ην αγξνηηθφ εηζφδεκα θαη ζα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ. πγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 1999 – 2005, 

130.000 ρηι. Έιιελεο αγξφηεο, κε έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ αληαγσληζηηθά 

πξντφληα , ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ  ηε γε ηνπο, 

αλαδήηεζαλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε άιινπο ηνκείο. Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ  ην ξπζκφ κείσζεο, κε ηε βνήζεηα γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ, ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, θαζψο θαη άιισλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηα δηαξζξσηηθά αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 

ζει.77, 19,  2006).    



 

30 
 

3.2. Καθεζηϊρ ζςναλλαγϊν με ηιρ Σπίηερ Υϊπερ 

 

 χκθσλα κε ηνλ  Alfred Sauvy  ζε  άξζξν ηνπ,  ζην πεξηνδηθφ France Observteur 

(1952) (απφ ππξφπνπιν, ζει. 138, 2005), ν νξηζκφο ηνπ ΟΖΔ «ππαλάπηπθηεο ρψξεο» 

αλαθέξεηαη ζηνλ Σξίην Κφζκν. Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηεο 

Καξατβηθήο, ηνπ Δηξεληθνχ (ΑΚΔ) θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνζπαζνχλ λα βγνπλ 

απφ ην νηθνλνκηθφ ηέικα, κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ αζθεί ε Δπξσπατθή 

Έλσζε. Ζ πνιηηηθή απηή απνζθνπεί ζηε βαζκηαία ελζσκάησζε ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Σα θίλεηξα ηεο Δ.Δ., πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά, πεγάδνπλ απφ ηηο 

έληνλεο κλήκεο ηεο απνηθηνθξαηίαο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Γαιιίαο θαη απφ ην γεγνλφο φηη  ζηηο ρψξεο-απνδέθηεο ηεο αλαπηπμηαθήο θνηλνηηθήο 

βνήζεηαο  ππάξρεη κηα δπλεηηθή αγνξά πινχζηα ζε πξψηεο χιεο. Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

ηεο Έλσζεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ “πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο”  κεηαμχ απηψλ ησλ 

ρσξψλ πνπ επηθπξψζεθαλ κε ηηο πκβάζεηο Λνκέ θαη Κνηνλνχ. ηελ ηέηαξηε χκβαζε 

Λνκέ, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 1995, πξνβιέπεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά ηεο Δ.Δ. ζρεδφλ φισλ ησλ πξντφλησλ ησλ ρσξψλ ΑΚΔ (ππξφπνπινο, safia ζει. 

41,42). 

 Οη Σξίηεο ρψξεο, π.ρ. ην Μαξφθν, εμαηηίαο ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο, πξνζπαζνχλ λα δηνρεηεχζνπλ ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζεκεηψλεη ζεκαληηθή αχμεζε ζε πνιιέο ρψξεο, νη 

νπνίεο απνιακβάλνπλ κεησκέλνπο δαζκνχο. Καηφπηλ ηεο αλακφξθσζεο ηεο ΚΑΠ ην 1992, 

ε νπνία ζπκπνξεχηεθε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), 

θαηαξγήζεθαλ νη πξνηηκεζηαθέο εηζαγσγηθέο πνζνζηψζεηο θαη νη εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. 

πλεπψο, ε Δ.Δ. κπνξνχζε λα πξνκεζεχεηαη αθαηέξγαζην θαπλφ απφ ηξίηεο ρψξεο, κε 

κεησκέλε ηηκή, ρσξίο λα μνδεχεη ππέξνγθα πνζά γηα επηδνηήζεηο θαη λα ελαξκνλίδεη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο γηα Δπξσπατθή θαη παγθφζκηα νινθιήξσζε κε απηήλ ηεο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο (Γακηαλφο, Παπαγεσξγίνπ, πάζεο, ζει. 60, 2006 & Commission, ζει. 23, 

2003). 
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3.3. Ανηικαπνιζηική εκζηπαηεία 

 

Αλακθίβνια, ν θαπλφο είλαη επηβιαβέο πξντφλ πνπ απεηιεί ηε δεκφζηα πγεία. 

Θεσξείηαη φηη είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ. ηελ Δπξψπε θάζε ρξφλν πεζαίλνπλ πάλσ απφ 

700.00 άλζξσπνη, κέγεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζπζκφ κηαο νιφθιεξεο πφιεο, φπσο ε 

Φξαλθθνχξηε θαη πάλσ απφ 13 εθαη. άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφ. Σν θάπληζκα πξνθαιεί θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, θαξδηαγγεηαθέο θαη 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο. Δθηηκάηαη φηη ζηελ Δ.Δ. ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε μεπεξλά ηα 25 εθ. επξψ ην ρξφλν. Ζ επηβάξπλζε απηή παξακέλεη 

πςειή παξά ηα δεκνζηνλνκηθά έζνδα ησλ θξαηψλ-κειψλ απφ ηνπο επηβαιιφκελνπο 

θφξνπο θαπλνχ, ηνλ ζρεηηθφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηηο κεηψζεηο ησλ 

θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ ιφγσ ηεο πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο (Borg, 2012 & Tobacco or 

health, 2005, ζει. 3 ).  

Οη ρξφληνη θαπληζηέο, (ην  94% απφ απηνχο μεθίλεζαλ λα θαπλίδνπλ ζε ειηθία 

θάησ ησλ 25 εηψλ),  ραξαθηεξίδνληαη  απφ ρακειή παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ηεο θαθήο 

θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη επηπιένλ θφζηνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο.  

Δπηπιένλ, ην θάπληζκα ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζηα ρακειά 

εηζνδεκαηηθά θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα, δεκηνπξγεί αληζφηεηεο ζηελ πγεία θαη πξνθαιεί 

πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο.   

Παξφιν, πνπ ν θαπλφο επηθέξεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, ήηαλ απφ 

ηα πην πςειά επηδνηνχκελα πξντφληα. Ζ ρακειή παξαγσγή ηνπ ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχζε βαζηθφ 

πξντφλ γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία πνιιψλ θξαηψλ, θαηεχζπλε ηελ Δ.Δ. ζε κηα 

καθξνρξφληα πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ ησλ θαπλνθαιιηεξγεηψλ, κηα 

πνιηηηθή κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Ζ ζηήξημε φκσο ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ κέζσ ησλ 

ππέξνγθσλ επηδνηήζεσλ, εξρφηαλ ζε έληνλε αληίζεζε κε ηελ πνιηηηθή ζηήξημεο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη γεληθφηεξα δεκηνπξγνχζε κηα έιιεηςε ζπλνρήο ησλ θνηλνηηθψλ 

πνιηηηθψλ (Commission, 2003, ζει. 43,44). 

Ζ Δ.Δ. απφ ην 1987 θαη κεηά πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο κηα πνιηηηθή 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ. Πξνρψξεζε ζε ζηαδηαθέο κεηψζεηο 

ησλ πξηκνδνηήζεσλ , θαηάξγεζε ηηο ηηκέο ζηφρνπ, παξέκβαζεο θαη ηηο εμαγσγηθέο 
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επηδνηήζεηο. Ο ζηφρνο ήηαλ  o πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ θαπλνχ, 

αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ. Οη δαπάλεο ζα έπξεπε λα είλαη πςειέο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηζηγάξνπ (Tobacco or 

health, 2005, ζει. 3 ). 

Ζ Δπξσπατθή Οδεγία 2001/37/EC γηα ηα πξντφληα ηνπ θαπλνχ (Tobacco Product 

Directive) ηελ νπνία απνδέρηεθαλ ηα θξάηε-κέιε, αθνξνχζε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ  ζρεηηθά 

κε ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ. Ζ αλαζεψξεζή ηεο ραξαθηεξίζηεθε 

απαξαίηεηε, κεηά ηελ εκθάληζε θαη λέσλ πξντφλησλ θαπλνχ, φπσο ην ειεθηξνληθφ 

ηζηγάξν θαη ζηηο 3 Απξηιίνπ 2014 ππεγξάθε ε ππ. αξηζ. 2014/40/Δ.Δ. Oδεγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ. ηφρνο ηεο αλαζεψξεζεο ήηαλ ε χςηζηε 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαζ’ ππφδεημε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ε 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ ηεο Δ.Δ.  

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ε πξψηε νξγαλσκέλε αληηθαπληζηηθή εθζηξαηεία έιαβε 

ρψξα κεηαμχ 1979-1982, φηαλ άξρηζε λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θαπλνχ ζηελ 

πγεία. Οη ειιεληθέο εζληθέο θπβεξλήζεηο απαγφξεπζαλ ην θάπληζκα ζηνπο δεκφζηνπο 

ρψξνπο θαη ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Ζ αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ ην 1992 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ Οδεγία 2001/37/EC θαη ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο, πξνθάιεζαλ έληνλα 

πξνβιήκαηα ζηε ρψξα καο, ζε έλα θαζαξφ εζληθφ θαη εμαγψγηκν πξντφλ, ηνλ θαπλφ 

(Dritsakis, 2003, ζει. 47). 

Ζ λέα θνηλνηηθή νδεγία θαηά ηνπ θαπλνχ βαζίζηεθε ηφζν ζηελ απαγφξεπζε ησλ 

πξφζζεησλ νπζηψλ, φζν θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, νξηζκέλα πξφζζεηα δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη σθέιηκα γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη βνεζνχλ ζηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε. Σα πξφζζεηα απηά 

απαγνξεχνληαη θαζψο θαη απηά πνπ απμάλνπλ ηνλ εζηζκφ ζηελ ληθνηίλε. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο θαπλνβηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνχλ αξώκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηε γεχζε ηνπ 

θαπλνχ. Ζ Δπξσπατθή Οδεγία ηνλίδεη φηη ηα πξντφληα θαπλνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

αξρηθή ηνπο γεχζε θαη λα κελ παξαπιαλνχλ ηνπο θαηαλαισηέο.  

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ δε ζα πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθέο θαη λα εθπέκπνπλ 

κελχκαηα γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη απψιεηα βάξνπο. Αληηζέησο, θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ, ζηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη πξνεηδνπνηήζεηο πγείαο ( Οδεγία 

2014/40/ΔΔ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, 2014). 
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Ζ απαγφξεπζε ησλ δηαθεκίζεσλ ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ην 1998, πξνθάιεζε 

έληνλεο δηακαξηπξίεο απφ ηηο κεγάιεο θαπλνβηνκεραλίεο, νη νπνίεο επεδίσμαλ λα 

επεξεάζνπλ ηφζν ηνπο θαηαλαισηέο, φζν θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. ην πιεπξφ 

ηνπο βξέζεθαλ νκάδεο πνπ ππνζηήξηδαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θαπληζηψλ, θαζψο θαη 

αξρεγνί θπβεξλήζεσλ. Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο βηνκεραληθήο κεηαπνίεζεο  θαπλνχ 

θαηάθεξαλ γηα έλα δηάζηεκα λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δ.Δ. γηα έιεγρν ηνπ 

θαπλνχ. Ζ επηηπρία φκσο απηή θφζηηζε ρηιηάδεο δσέο. Ζ Δπξψπε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

Οδεγίαο 2014/40/Δ.Δ. ζέιεζε λα θαηαδείμεη φηη πξνέρεη ε πγεία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ 

θαη φηη ν θαπλφο δελ είλαη κηα επηρείξεζε, αιιά έλα πξντφλ πνπ επηθέξεη ζνβαξέο 

αζζέλεηεο θαη πξφσξε ζλεζηκφηεηα. ηφρνο ηεο είλαη ε ζσηεξία ρηιηάδσλ θαπληζηψλ θαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο πγείαο πνπ επηβαξχλεη ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο ( Tobacco or health, 2005, ζει. 10,11). 

 

3.4. Καπνοκαλλιέπγεια και πεπιβάλλον 

 

Βαζηθφο θνξκφο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο είλαη ε πξνζηαζία ηεο ππαίζξνπ. 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ  2014-2020 (Καλνληζκφο 1307/2013), επηρεηξεί λα ελζαξξχλεη 

ηνπο αγξφηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ γεσξγηθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Οη 

παξαγσγνί ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο (πνιιαπιή 

ζπκκφξθσζε), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ζην 

λεξφ.  

Ζ γεσξγία γεληθφηεξα έρεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ εληαηηθή θαιιηέξγεηα, ε 

νπνία ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηε κνλνθαιιηέξγεηα, νδεγεί ζηελ αιφγηζηε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ, άληιεζε ππνγείσλ πδάησλ γηα άξδεπζε θαζψο θαη ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε 

εληνκνθηφλσλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ, ηδηαίηεξα ηεο πνηθηιίαο Αλαηνιηθνχ ηχπνπ 

απαηηεί πςειή ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε βέιηηζηε πνηφηεηα ησλ θχιισλ. Σα ρεκηθά ιηπάζκαηα ξππαίλνπλ ηα ππφγεηα 

χδαηα θαη ε άληιεζε κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα πφηηζκα εμαληιεί ηα δηαζέζηκα 

απνζέκαηα. Ζ πξνζπάζεηα ηεο ΚΑΠ γηα ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ζπκβαηέο κε ηελ 

χπαηζξν βξίζθεη δεθηηθνχο πνιινχο επξσπαίνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, κε ηελ επηθχιαμε φκσο λα κελ επηβαξπλζνχλ νη ίδηνη, είηε 
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είλαη αγξφηεο, είηε απαζρνινχληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (Commission, 2003, 

ζει. 40 & Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006, ζει. 20, 63). 

Ζ αιφγηζηε ρξήζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ πεξλά θαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη ην 80% ησλ ελειίθσλ έρνπλ πνζφηεηεο 

παξαζηηνθηφλσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο (Φσηφπνπινο, 2005, ζει. 14).  

 Αξλεηηθή επίπησζε φκσο κπνξεί λα επηθέξεη θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο γεο. Πνιιέο 

θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ ξπζκφ κείσζεο εμφδνπ ησλ 

θαπλνπαξαγσγψλ απφ ηηο γεσξγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ( π.ρ. απάιιαζζαλ ηνπο αγξφηεο 

απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, θαζηέξσζαλ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε), κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο θαη  λα πξνζηαηέςνπλ ηελ αηζζεηηθή ηεο ππαίζξνπ. Ζ 

ειιεληθή γε κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο, κηθξή θαιιηεξγήζηκε έθηαζε, νξεηλέο θαη πεηξψδεηο 

πεξηνρέο, αδπλαηεί λα είλαη επέιηθηε ζε πνιιέο κνξθέο ελαιιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο, 

ζπλεπψο ε εγθαηάιεηςε ηεο παξαδνζηαθήο θαπλνθαιιηέξγεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη κείσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ (Commission, 2003, ζει. 40 

& Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006, ζει. 25). 

 Ζ Δ.Δ. επηδηψθεη κέζσ ησλ αλακνξθσκέλσλ ΚΟΑ θαπλνχ λα δψζεη  θίλεηξα 

ζηνπο γεσξγνχο λα αθνπγθξαζηνύλ πνηα είλαη ε δηεζλήο δήηεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη  

λα πξνρσξήζνπλ ζηηο βέιηηζηεο επηινγέο θαιιηέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

3.5. Η καλλιέπγεια ηος καπνοω και η ανεπάπκεια ηηρ ελληνικήρ δημψζιαρ διοίκηζηρ 

 

 Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ν θχξηνο ηνκέαο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο. ηελ Διιάδα κεηά ην 1929 δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξνη Οξγαληζκνί φπσο ε 

Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Καπλνχ,  φπνπ ην θξάηνο 

παξελέβαηλε είηε κε ηε κνξθή ρξεκαηνδνηήζεσλ, είηε κε ηνλ δηνξηζκφ κειψλ ησλ 

δηνηθήζεσλ ηνπο. Μέζα απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο ν αγξφηεο γηλφηαλ απνδέθηεο ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο κε ηελ ρνξήγεζε αγξνηηθψλ δαλείσλ απφ ηελ ΑΣΔ κε ρακειά 

επηηφθηα θαη κε επλντθνχο φξνπο, ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ παξέκβαζεο θαη απνξξφθεζεο ησλ 

πιενλαζκαηηθψλ απνζεκάησλ. Ζ αλάγθε φκσο λα γίλνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα πην 

αληαγσληζηηθά, κε βάζε ηε δηεζλή δήηεζε θαη λα θαηεπζπλζνχλ νη αγξφηεο ζε πην 

απνδνηηθέο θαιιηέξγεηεο κε ρακειφηεξν θφζηνο, άιιαμε ηελ κνξθή ηεο πθηζηάκελεο 
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γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Με 

ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ ΔΟΚ ην 1981 θαη ηηο πηέζεηο ηεο GATT γηα 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο παίδνπλ πιένλ ηνλ θπξηφηεξν 

ξφιν.  ( αθειιαξφπνπινο,  2011,ζει. 217, 231). 

 Ζ δεθαεηία φκσο ηνπ 1980 ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πιήξε αλεπάξθεηα αιιά θαη 

αδξάλεηα ηεο εθάζηνηε ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηα πςειά αγξνηηθά εηζνδήκαηα (ιφγσ ησλ επηδνηήζεσλ) θαη λα πξνβεί ζε ξηδηθέο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Δπεηδή δελ εθκεηαιιεχηεθε ηηο ηεξάζηηεο 

επθαηξίεο αλαδηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη απφ ηελ επνρή ηνπ απφιπηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, νδεγήζεθε ζηελ απφιπηε αδηαθνξία γηα ην κέιινλ ηνπ αγξφηε. Ζ 

αδξάλεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ελεκεξψζεη ηνπο θαπλνπαξαγσγνχο γηα ηε κείσζε 

ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη ηελ αλάγθε κεηαζηξνθήο ζε πην παξαγσγηθέο θαη 

πνηνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ιφγσ ηεο αλακφξθσζεο ηεο ΚΑΠ ην 1992, είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία έληνλεο αληηπαξάζεζεο. Σν 1996 νη αγξφηεο μεζεθψζεθαλ δηακαξηπξφκελνη 

γηα ηελ επεξρφκελε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, κε θιείζηκν ησλ εζληθψλ νδψλ. Ζ 

θξίζε απηή ζα είρε απνθεπρζεί αλ νη αξκφδηνη θπβεξλεηηθνί θνξείο κε ηε βνήζεηα 

γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ, είραλ πξνζεγγίζεη θαη πιεξνθνξήζεη ηνπο αγξφηεο γηα ηε λέα 

αγξνηηθή θνηλνηηθή πνιηηηθή θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζε απηή 

(Κνπζθνπβέιεο, 1997, ζει. 113).    

 Όια απηά ηα ρξφληα ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ζπγθάιππηε ηελ παξαθκή ηεο 

θαπλνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο καο, παξνπζηάδνληαο κηα ηερλεηή εηθφλα επκάξεηαο, ε 

νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ δηαρεηξηζηψλ κεγάισλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, κε δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ (Φσηφπνπινο, 2005, ζει.6 ). 

 Σα θξαηηθά θίλεηξα γηα εγρψξηεο επελδχζεηο, πνπ ζα ελζάξξπλαλ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγψλ θαπλνχ ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηα. Οπνηαδήπνηε αλάπηπμε 

ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο πξνήιζε θαζαξά απφ ηηο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ θαπλνχ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ θξαηηθή αληθαλφηεηα λα νξγαλψζεη δίθηπα 

πξνψζεζεο ζηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. θαη ζε άιιεο ρψξεο εθηφο απηήο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί απηφ ηεο Ρσζίαο ε νπνία εηζάγεη αθαηέξγαζην θαπλφ 240.000 ηφλσλ 

εηεζίσο, αμίαο 1,14 εθ δηο δνι. απφ δηάθνξεο ρψξεο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηηο 

Ρσζηθέο εηζαγσγέο ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία αληηζηνηρνχζε κφλν  ζε 31.000 ηφλνη 

θαπλνχ. 
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 Πξηλ ηνλ καξαζκφ ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ε Διιάδα παξήγαγε 118.000 ηφλνπο 

θαπλνχ κε θχξηνπο πειάηεο ηε Γεξκαλία, ΖΠΑ θαη Ρσζία, κε ζχλνιν εμαγσγψλ 85.000 

ηφλσλ εηεζίσο. Οη εηζαγσγέο ηεο αλέξρνληαλ ζηνπο 17.000 ηφλνπο γηα εγρψξηα 

θαηαλάισζε. ήκεξα, νη εμαγσγέο καο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο Βνπιγαξίαο 

θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ αδξάλεηα ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο λα αλαπηχμεη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη κε άιιεο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, φπνπ ε 

δήηεζε ηνπ αλαηνιηθνχ θαπλνχ είλαη κεγάιε θαη ε θαηαλάισζε ζηγαξέησλ πςειή, 

νδήγεζε ζηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο ηνπ εζληθνχ καο πξντφληνο, ηνπ θαπλνχ 

(Μαξαβέγηαο - Μέξκεγθαο, 1999, ζει. 572 &  εθιηδηψηεο, 2013).    

 Ζ ηζηνξία ηνπ θαπλνχ καξηπξά φηη ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη ιάβεη πνιιέο θνξέο 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζή ηνπ. Δπί πνιιέο δεθαεηίεο ε αγξνηηθή 

πίζηε ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Κχξηνο ρξεκαηνδφηεο 

ηεο ΑΣΔ ήηαλ επί δεθαεηίεο ην θξάηνο κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. πλεπψο, είρε ηελ 

δχλακε λα ππαγνξεχζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

έπξεπε λα αθνινπζεί. Ζ ΑΣΔ δελ κπνξνχζε κέρξη ην 1991 λα ρξεκαηνδνηεί θαλέλαλ άιιν 

ηνκέα, πέξα απφ ηνλ αγξνηηθφ. Υνξεγνχζε ρακειφηνθα δάλεηα ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη 

θαζπζηεξνχζαλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο, ελψ παξάιιεια δεηνχζαλ θαη 

δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ε θαηάξγεζε ηεο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πξνζαλαηφιηζε ηελ ΑΣΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ θαη ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ λέα πνιηηηθή ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο είρε σο απφηνθν 

ηε κείσζε ησλ αγξνηηθψλ δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ 

ζηαδηνδξνκία ηεο ΑΣΔ ηεξκαηίζηεθε ην 2012 κεηά ηελ ζπγρψλεπζή ηεο κε κεγάιε 

εκπνξηθή ηξάπεδα(πάζεο, 1999, ζει. 224, 225, 226, 232, 233). 

Δπηπιένλ, ην επηέκβξε ηνπ 2005 θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ  Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζηε ΗΑ χλνδν ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ,  

ςεθίζηεθε ε νιηθή απνδέζκεπζε ηνπ θαπλνχ θαη ε θαηαβνιή ησλ θνηλνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ έσο θαη ην 2013 ζε φινπο ηνπο θαπλνπαξαγσγνχο, αλεμαξηήησο ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπο γηα θαιιηέξγεηα. Σελ απφθαζε απηή ηελ ζηήξημαλ θαη νη Οκάδεο 

Παξαγσγψλ Καπλνχ, νη νπνίεο επνθζαικηνχζαλ ζηελ εύθνιε είζπξαμε ησλ επηδνηήζεσλ, 

εγθαηαιείπνληαο ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ χπαηζξν.  
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χκθσλα κε ηελ ςεθηζκέλε λνκνζεηηθή πξφηαζε ε απνδέζκεπζε: 

- Θα δηεπθφιπλε ηνπο παξαγσγνχο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην είδνο 

θαιιηέξγεηαο, αλάινγα κε ηελ δηεζλή δήηεζε. 

- Θα απνηεινχζε έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο. 

- Θα κείσλε ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ΗΑ χλνδνο, 2005, & Φηιηππίδεο, 

2013). 

Ωο εθ ηνχηνπ ηα αίηηα ηεο κείσζεο ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

θαη ζηελ πιεπξά ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Ζ θξαηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα επηδξάζεη, είηε 

ζεηηθά, είηε αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαπλνχ. Αθφκε θαη ε απνπζία ή 

ε αδξάλεηα πνιηηηθήο βνχιεζεο κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επαθφινπζσλ ιχζεσλ (Μαξαβέγηαο, 

1999, ζει.19). 

 

3.6. Η πποβλημαηική διάπθπυζη ηηρ ελληνικήρ γευπγίαρ και η έλλειτη 

εκζςγσπονιζμοω ηηρ.   

 

Ζ κείσζε ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο θαη ν ρακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη ζηα έληνλα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή γεσξγία.   

Βαζηθφ πξφβιεκά ηεο είλαη ν κηθξφο θαη πνιπηεκαρηζκέλνο θιήξνο, φπνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην κηθξφ πνζνζηφ αξδεπφκελεο γεο, 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Απφ ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

γεσξγηθήο έθηαζεο κφλν ην 43% είλαη ρξεζηκνπνηνχκελν, κε κέζε έθηαζε 4,3% αλά 

εθηάξην, πνζνζηφ ην νπνίν απμήζεθε ζε 4,4% ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1990-2000. Σν 

πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη φηη είλαη απφ ηα κηθξφηεξα ζπγθξηλφκελα κε ην αληίζηνηρν ηεο 

Δ.Δ. (18,7% αλά εθηάξην), (Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006, ζει.75). 

Δπίζεο, ν θαπλφο είλαη έλα πξντφλ πνπ απαηηεί πςειήο έληαζεο εξγαζία, αιιά κε 

ρακειή αμία αλά εξγαδφκελν. Ο κεγάινο αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

θαπλνθαιιηέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία απαζρφιεζεο ηνπο ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, δεκηνπξγεί ρακειά γεσξγηθά 
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εηζνδήκαηα. Δμάιινπ, ε ππναπαζρφιεζε ησλ θαπλνπαξαγσγψλ ιφγσ ησλ κηθξψλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αδπλακία φζσλ θαηνηθνχλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο απαζρνιήζεηο, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ 

επηινγή ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαπλνχ σο βέιηηζηε ιχζε γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ αγξνηηθφ 

εηζφδεκα (Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006, ζει. 74, 76, 118 & Γακηαλφο-

Καζίκεο-Μσπζίδεο-Νηεκνχζεο, 1994, ζει.56, 167). 

Πίνακαρ 5  Μέζε έθηαζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. -15 

Υϊπα Έκηαζη (εκηάπια) 

Βέλγιο 22,6 

Γανία 45,7 

Γεπμανία 36,3 

Δλλάδα 4,4 

Ιζπανία 20,3 

Λοςξεμβοωπγο 45,4 

Γαλλία 42,0 

Ιπλανδία 31,4 

Ιηαλία 6,1 

Ολλανδία 20,0 

Αςζηπία 16,7 

Ποπηογαλία 9,3 

Φιλανδία 27,3 

οςηδία 37,8 

Ηνυμένο Βαζίλειο 67,7 

Δ.Δ. -15 18,7 

 

Πεγή: The Agricultural Situation in the Community, 2004 report. (απφ Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-

πάζεο, 2006) 

ε φηη αθνξά ηνπο Έιιελεο αγξφηεο έρνπλ πςειή ειηθία θαη ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν. Σν 25% ησλ γεσξγψλ είλαη  65 εηψλ θαη άλσ, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ χςνπο 

86%  έρνπλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε.  
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Πίνακαρ 6  Γηαρεηξηζηέο γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ σο πνζνζηό 

(%) ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαρεηξηζηώλ εθκεηαιιεύζεσλ Δ.Δ.-15. 

Κπάηορ-μέλορ 1990 1995 2000 % μεηαβολήρ 

2000/1990 

Δ.Δ. - 15 - 28 29 - 

Βέλγιο 20 17 20 0% 

Γανία 20 23 19 -5% 

Γεπμανία 7 7 6 -14% 

Δλλάδα 25 31 31 +24% 

Ιζπανία 24 15 28 +17% 

Γαλλία 14 15 18 +29% 

Ιπλανδία 23 22 20 -15% 

Ιηαλία 32 37 39 +22% 

Λοςξεμβοωπγο 25 33 33 +32% 

Ολλανδία 16 17 19 +19% 

Αςζηπία - 10 10 - 

Ποπηογαλία 29 35 38 +31% 

Φινλανδία - 7 7 - 

οςηδία - 22 21 - 

Ηνυμένο 

Βαζίλειο 

22 24 25 +12% 

 

Πεγή: Eurostat, “Eurostat yearbook 2004. The statistical guide to Europe”. Data 1992-2002, 

Chapter 7, European Commission, 2004. (απφ Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006) 

 

Σν πςειφ απηφ φξην ειηθίαο θαη ε ειιηπήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζή ηνπο, 

πξνθαιεί πνιιέο θνξέο αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο εμειίμεηο (GATT,  κείσζε ησλ 

επηδνηήζεσλ) θαη ζηε ιήςε δπλακηθψλ απνθάζεσλ γηα επελδχζεηο θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην παηρλίδη ηεο δηεζλήο αγνξάο. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή εκπεηξηθψλ κεζφδσλ, 

αληί επηζηεκνληθψλ (Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ-πάζεο, 2006, ζει. 54, 76). 

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε γηα ηελ 

αλάγθε εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθψλ θαη ν πςειφο δαλεηζκφο κεηά ηελ δηαθνπή ηεο 



 

40 
 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΑΣΔ, δεκηνχξγεζε έιιεηςε πίζηεο ζην κέιινλ ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα (Μαξαβέγηαο- Μέξκεγθαο, 1999, ζει.566).    

πλεπψο, ε παξαθκή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηεο 

θαπλνθαιιηέξγεηαο, είλαη ε απφξξνηα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ηα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο γεο, ν ξφινο ηνπ αγξφηε,  ν δεκφζηνο ηνκέαο, παξάγνληεο πνπ  

δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. 

 

3.7. Ο πψλορ ηυν αγποηικϊν ζςνεηαιπιζμϊν. 

 

Ο ζεζκφο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εκθαλίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΔΟΚ εδψ 

θαη έλαλ αηψλα. Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νξγάλνπ ην νπνίν ζα εμππεξεηνχζε ηα 

αγξνηηθά ζπκθέξνληα,  βξήθε ζχκθσλε θαη ηελ αζηηθή ηάμε, αθνχ ε πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζα απνηεινχζε φθεινο θαη γηα ηελ ίδηα. Σν 

ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα βαζίζηεθε ζε δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη απνηέιεζε ην κέζν 

παξνπζίαζεο ησλ αγξνηηθψλ πξνβιεκάησλ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ. Σν 1978 βάζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 1360 ηεο ΔΟΚ, ζεζπίζηεθαλ νη Οκάδεο  Παξαγσγψλ. Ο ζεζκφο απηφο 

δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ  ζπλεηαηξηζκψλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή ζηηο αλάγθεο ηεο δηεζλήο αγνξάο, επεηδή επηηεινχζαλ παξάιιεια θαη 

θνηλσληθφ ξφιν. ε αληίζεζε κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, νη Οκάδεο Παξαγσγψλ 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε πεηζαξρία, απνηεινχλ πξντφληα ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαη 

θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη κε απηήλ( Κξνπζηαιιάθε - Μπεβεξάηνπ, 1990, ζει. 77, 

79, 83,86).  

ην πιαίζην ηεο GATT, ε απαίηεζε γηα θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη 

δεκηνπξγία πην αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νδήγεζε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή 

Πνιηηηθή ζε κείσζε ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο 

ηνπ «δηρηηνχ αζθαιείαο» ησλ ηηκψλ παξέκβαζεο, ηεο κείσζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

επηδνηήζεσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ εμσηεξηθψλ. Ο παξαγσγφο πιένλ παξάγεη κε βάζε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα θαη ηελ επηδίσμε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ηηκήο. 

Οη ηηκέο ηεο αγνξάο φκσο δελ επεξεάδνληαη εχθνια απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο παξαγσγνχο, 

αιιά απφ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη 

δηνρέηεπζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. πλεπψο, ν θάζε παξαγσγφο αληηιήθζεθε ηελ 
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έληνλε αλάγθε λα νξγαλσζεί  ζε ζπλεηαηξηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζσξαθίζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ. ηελ Διιάδα ην 1935 δεκηνπξγήζεθε ε  Παλειιήληα 

πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ), ε νπνία εθπξνζσπεί 

θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. ( Γακηαλφο – Παπαγεσξγίνπ – 

πάζεο, 2006, ζει. 96,97). 

Οη ζηφρνη πνπ θαινχληαλ λα επηηχρνπλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ήηαλ: 

- Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

- Ζ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ηηκψλ πψιεζεο. 

- Ζ ζηήξημε κεραληζκψλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε άξηζηε πνηφηεηα.  

- Ο δαλεηζκφο ησλ αγξνηψλ κε επλντθνχο φξνπο, εθφζνλ νη ζπλεηαηξηζκνί 

ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ππνθαηαζηήκαηα ηξάπεδαο θαη ρξεκαηνδνηνχζαλ ηνπο παξαγσγνχο 

ρσξίο κεζάδνληεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ηνπο πξνζηάηεπαλ απφ ηε ιήςε πςειφηνθσλ 

δαλείσλ κε δπζκελείο θαζνξηδφκελνπο φξνπο απφ ηνλ δαλεηζηή. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζα ιεηηνπξγνχζε σο εγγχεζε γηα ηε ιήςε δαλείσλ απφ ηελ ΑΣΔ, ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ηα δάλεηδαλ ζηνπο παξαγσγνχο (Παπαγεσξγίνπ-Καιδήο, 1999, ζει. 

380 & Γακηαλφο-Παπαγεσξγίνπ, 2006, ζει. 107). 

Σν θξάηνο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη απηνί νη κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ αγξνηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, εθηφο ηνπ φηη επηηεινχλ έλα θνηλσληθφ έξγν, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη σο θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αληίιεςεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα πξνζπάζεζαλ λα ειέγμνπλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, εθιέγνληαο 

ζηειέρε πνπ θέξνπλ ηηο επηζπκεηέο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. Ο έληνλνο θνκκαηηζκφο 

δεκηνχξγεζε αληαγσληζκνχο θαη αληηπαιφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζε 

βάξνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ζπλεηαηξηζκνί σο ππνρείξην ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, θαηέβαιιαλ πςειέο ηηκέο ζηνπο αγξφηεο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη ηα πνζά 

απηά ηα θάιππηαλ κε ηε κνξθή δαλεηζκνχ ηνπο απφ ηελ ΑΣΔ. Ωο απνηέιεζκα, επήιζε ε 

ζπζζψξεπζε ρξεψλ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ε βξαρππξφζεζκε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αγξνηηθψλ αλαγθψλ. Σν χςνο ησλ  κε απνπιεξσκέλσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ δαλείσλ 

δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ ΑΣΔ, ελψ νη δηνηθήζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ  ήιπηδαλ ζηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ηνπο κέζσ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Δπηπιένλ, αηηίεο δηφγθσζεο ησλ ρξεψλ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ήηαλ ε 

αλάιεςε πνιπδάπαλσλ, κε βηψζηκσλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, νη νπνίεο είραλ 

έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο εγεζίεο, θαζψο θαη ε ζπλερφκελε 
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πξφζιεςε ππεξάξηζκνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Οη 

ζπλεηαηξηζκνί σο θνξείο θνηλσληθήο αληίιεςεο ιεηηνπξγνχζαλ σο θεξέθσλα ησλ 

θπβεξλήζεσλ, εμππεξεηψληαο ην πειαηεηαθφ θξάηνο.  

 Οη επηπηψζεηο απηήο ηεο ραιαξήο απνδνρήο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, 

δεκηνχξγεζε έλα αξλεηηθφ αίζζεκα ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο σο θξαηηθνχο εληνινδφρνπο, αλίθαλνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ρξέε ηνπο 

πξνο ηελ ΑΣΔ θαη ζπλεπψο λα παξνπζηάζνπλ κηα αμηνπξεπή εηθφλα ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Ζ ζρέζε εμάξηεζεο θξάηνπο θαη ζπλεηαηξηζκψλ ήηαλ πςειή, ζε 

βαζκφ πνπ λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ηδξπηηθψλ ηνπο ζηφρσλ.   

 πλεπψο, ε απαγθίζηξσζε απφ ηνλ θνκκαηηζκφ θαη ε πξνζπάζεηα 

απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζα δεκηνπξγνχζε έλα επλντθφ θιίκα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. Ζ πίζηε ησλ αγξνηψλ ζηνλ ζεζκφ ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ζα 

επαλεξρφηαλ θαη ζα ήηαλ πεγή ειπίδαο γηα έλα γεσξγηθφ κέιινλ βαζηζκέλν ζε ζηαζεξέο 

βάζεηο. Οη ζπλεηαηξηζκνί  ζα κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο, φπσο ηελ αδπλακία 

πξνζαξκνγήο ησλ αγξνηψλ ζηηο λέεο εμειίμεηο, ιφγσ ηνπ πςεινχ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπο, κέζσ κεραληζκψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, ζα ήηαλ εθηθηφ ε ελζάξξπλζε θαη ε πξνψζεζε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ πην ηθαλνπνηεηηθή ηηκή ( Παπαγεσξγίνπ-Καιδήο, 

1999, ζει. 385, 386, 387, 391, 394). 

  πγθεθαιαηψλνληαο, ε χθεζε ηεο ειιεληθήο θαπλνθαιιηέξγεηαο δελ επήιζε 

απνθιεηζηηθά ιφγσ ηεο άζθεζεο κηαο ιηγφηεξν επλντθήο θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο, αιιά 

ζρεηίδεηαη εμίζνπ θαη κε άιια αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο  λα πεξηνξίζεη ηηο ππέξνγθεο 

δαπάλεο ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ζηήξημε ελφο πξντφληνο πνπ επηθέξεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, αλακφξθσζε ηελ Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο 

θαπλνχ, επηθέξνληαο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ην χςνο ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο. Παξάιιεια, ε αλεπάξθεηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ην ρακειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπο, αιιά θαη ε αδηάθνξε ζηάζε ησλ 

Διιήλσλ θαπλνπαξαγσγψλ είλαη βαζηθνί ιφγνη γηα λα απνηειέζεη ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

θαπλνχ κε βέιηηζηε επηινγή. 
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ςμπεπάζμαηα 

Ζ γεσξγία γηα πνιιέο δεθαεηίεο απνηεινχζε ηνλ θαηεμνρήλ βαζηθφ ηνκέα άζθεζεο 

θνηλνηηθήο πνιηηηθήο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πξννξηδφηαλ γηα ηε ζηήξημε ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ. ηελ πνξεία νη αλάγθεο ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο σζνχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ΚΟΑ πνιιψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο ηνπ θαπλνχ. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 1992 

κεηαηνπίδεη ην βάξνο απφ ηε ζηήξημε ηεο αγνξάο, ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα. Με ηε λέα 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 2003 ηεο ΚΑΠ, ε Δπξψπε  ρνξεγεί εληζρχζεηο απνζπλδεδεκέλεο απφ ην 

χςνο ηεο παξαγσγήο, απνβιέπνληαο ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ γεσξγψλ ζηηο λέεο 

εμειίμεηο, ηδηαίηεξα κεηά ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο, ιφγσ ησλ πηέζεσλ ηεο GATT. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηεξίδεη γεσξγηθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

πξνζδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα. Μέζσ απηήο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο απνβιέπεη 

ζηε δηαθνπή θαιιηεξγεηψλ κε θζίλνπζα παξαγσγή, ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

κεγάισλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη ζηελ 

πνηνηηθή εμέιημε ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά 

ζηε δηεζλή αγνξά.   

ηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαπλνχ, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΟΑ είραλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο. Αξρηθά, ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, φπνπ 

ιφγσ ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, νδεγήζεθαλ ζηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ αγξνηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κεηαζηξνθή ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο 

θαιιηέξγεηεο δελ ήηαλ πάληα εθηθηή, ιφγσ ησλ έληνλσλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ειιεληθήο γεο (κηθξφο θιήξνο, νξεηλέο θαη κε αξδεπφκελεο πεξηνρέο). Ο θαπλφο αθφκα θαη 

ζήκεξα εμαθνινπζεί λα είλαη έλα πξντφλ πνπ κπνξεί εχθνια λα απνδψζεη ζε πεηξψδεηο 

θαη άλπδξεο πεξηνρέο, ζε αληίζεζε κε άιιεο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο.  

Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ  γηα ηε ζηήξημε ηνπ θαπλνχ θαη ε 

επηδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ  έιεγρφ ηνπ, ιφγσ ηεο αληηθαπληζηηθήο εθζηξαηείαο, δελ 

επέθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ παξαγσγή θαπλνχ ζηελ Δ.Δ. κεηψζεθε 

ζεκαληηθά, φκσο ε παγθφζκηα θαηαλάισζε ησλ ζηγαξέησλ απμήζεθε ζε πνζνζηφ 3% ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Απφ απηφ δηαθαίλεηαη φηη ε θαηαλάισζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηε 

πνζφηεηα παξαγσγήο αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, αιιά απφ ηηο ηηκέο ησλ ζηγαξέησλ, ην χςνο 

ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο, θαζψο θαη απφ ην κάξθεηηλγθ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ θαπλνχ. 
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 Πνιινί ππνζηεξηθηέο ηεο επξσπατθήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, ηνλίδνπλ φηη ηα αίηηα 

ηεο κείσζεο ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο αδξάλεηαο 

ησλ εθάζηνηε ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα λέα γεσξγηθά δηαξζξσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηνπ έληνλνπ θνκκαηηζκνχ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηεο αδπλακίαο 

ησλ αγξνηψλ λα ιάβνπλ ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε δηεζλή 

δήηεζε. 

 ην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο δηελεξγήζεθε κία πνηνηηθή έξεπλα  κε ηε κέζνδν 

ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο απφ έλαλ αθαδεκατθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο σο πξνο ην 

εμεηαδφκελν ζέκα θαη έλα αλψηεξν ζηέιερνο γλσζηήο ειιεληθήο θαπλνβηνκεραλίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζνχλ πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο παξαθκήο ηεο 

θαπλνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα. 

 χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ θ. έκν Αλαζηάζην, θαζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη Γ/ληή ηνπ Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο 

Γεσπνληθήο ρνιήο, «… Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή γεσξγία εγθαηαιείθζεθε αξρηθά 

απφ ην εζσηεξηθφ ηεο. ε αληίζεζε κε ηνπο επηθξηηέο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, ε 

Δπξψπε ζήκεξα επηδνηεί ηνπο λένπο αγξφηεο, απιά δελ επηηπγράλεηαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε 

ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Γε δηθαηνινγείηαη ε εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπνπ ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πην εχθνιε 

απφ παιαηφηεξα, ιφγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερληθψλ  κεζφδσλ θαη ηεο  απνδνρήο ηεο 

ιίπαλζεο ζε πνηθηιίεο θαπλνχ κε πςειή ηηκή, φπσο ηνπ αλαηνιηθνχ ηχπνπ. Ζ αηηία 

έγθεηηαη ζηελ αλππαξμία ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο θαη ζηελ έιιεηςε εζληθήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο. Οη εθάζηνηε πνιηηηθέο θπβεξλήζεηο αδξάλεζαλ σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αγξνηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ θαπλνχ Αλαηνιηθνχ Σχπνπ, πνπ είλαη ε κφλε επηθεξδήο 

πνηθηιία, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γελ αμηνπνίεζαλ 

ηηο παξερφκελεο θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο θαη δελ παξείραλ βνήζεηα ζηνπο αγξφηεο ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα παξαγσγήο ( αξδεπηηθά ζπζηήκαηα,  πξνγξάκκαηα αλαδαζκψλ, εγρψξηα 

παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη ζπνξνπαξαγσγήο),  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ». 

 Αληηθείκελν έξεπλαο επίζεο απνηέιεζε ε θαπλνβηνκεραλία Καξέιηα πνπ είλαη ε 

κεγαιχηεξε βηνκεραλία παξαγσγήο ζηγαξέησλ ζηελ Διιάδα θαη απφ ηεο πην 

αλαπηπζζφκελεο. Ηδξχζεθε ην 1888 θαη ζήκεξα θαηέρεη ην 0,32% ηεο παγθφζκηαο 

θαηαλάισζεο. Σν 80% ησλ ζηγαξέησλ εμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.   
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(Ηζπαλία, Βνπιγαξία) θαζψο θαη ζηε Μέζε θαη Άπσ Αλαηνιή, ελψ ην 20% δηαηίζεηαη 

ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σν πξψην ελληάκελν ηνπ 2015, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο 

αλέξρνληαλ ζε 467.625.000 επξψ,  κε θέξδε κεηά θφξσλ 36.771.000 επξψ. 

 ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ν Γ/ληεο ηνπ Σκήκαηνο Καπλνχ ηεο ΚΑΡΔΛΗΑ 

κε έδξα ζηε Καιακάηα αλέθεξε φηη «…κέρξη ηελ αλακφξθσζε ηεο ΚΟΑ ην 1992, ε 

εηαηξεία πξνκεζεπφηαλ ρσξίο κεζάδνληεο αθαηέξγαζην θαπλφ απεπζείαο απφ ηνλ 

παξαγσγφ. Μεηά ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ εμαθνινπζεί λα πξνκεζεχεηαη 

θαπλά αλαηνιηθνχ ηχπνπ απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά νη πνηθηιίεο πνπ είλαη ζε έιιεηςε 

ζηελ Διιάδα, εηζάγνληαη απφ δηάθνξεο ρψξεο. Απηφ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ 

θαπλνβηνκεραλία, δηφηη ζηακάηεζε  ηελ γξακκή επεμεξγαζίαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, 

κε απνηέιεζκα λα εηζάγεη ζε αθξηβφηεξε ηηκή θαπλφ πξψηεο κεηαπνίεζεο. Σα αίηηα 

κείσζεο ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο απνδίδνληαη ζηηο Οκάδεο Παξαγσγψλ πνπ δήηεζαλ ηελ 

πιήξε απνδέζκεπζε ηνπ θαπλνχ απφ ηηο θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο. Οη Έιιελεο αγξφηεο 

επέιεμαλ ηελ είζπξαμε ελφο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, εγθαηαιείπνληαο ηε γε ηνπο θαη 

γεληθφηεξα ηηο αγξνηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία 

φπνπ εηζεγήζεθαλ ηελ κεξηθή απνδέζκεπζε ηνπ θαπλνχ έσο ην 2015».      

 πλεπψο, ηα αίηηα ηεο κείσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαπλνχ ζηελ ρψξα καο ζα πξέπεη 

λα αμηνινγεζνχλ ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. ήκεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2013 θαη κεηά, ζεκεηψλεηαη κία ζηαδηαθή επηζηξνθή ησλ αγξνηψλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζε πνηθηιίεο Μπαζκά θαη Καηεξίλεο, ελψ γίλεηαη θαη κηα 

πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ηεο πνηθηιίαο Virginia. Απηφ νθείιεηαη ζην ζηαζεξφ εηζφδεκα 

ησλ αγξνηψλ, θαζψο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη απνμήξαλζήο 

ηνπ. Δπηπιένλ, ςεθίζηεθε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

εξγαζηεξίσλ ζηνπο θαιιηεξγεηέο γηα παξαγσγή ζηγαξέηνπ ή ρχκα θαπλνχ. χκθσλα κε 

ηελ ξχζκηζε απηή θαηαξγήζεθε ε εγγπεηηθή χςνπο 300.000 επξψ θαη πιένλ απαηηείηαη κία 

εγγχεζε (ρξεκαηηθή, ηξαπεδηθή)  χςνπο κφλν 10.000 επξψ. Απηφ ζα δψζεη κία λέα πλνή 

αλάπηπμεο ζην  εζληθφ καο πξντφλ, κέζσ ησλ εληζρχζεσλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ, φπνπ νη 

θαηαλαισηέο ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο παξαγσγνχο. 
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