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ΣΥΝΟΨΗ 
 

     Η εργασία πραγματεύεται το σύστημα παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα 

από άποψης μάρκετινγκ. Ένας τομέας συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι και αυτός 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, που σαν τελικό στόχο έχει την παροχή 

πιστοποιημένων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. 

       Η αρχή της μεθόδου είναι ο συνδυασμός βιολογικών καλλιεργητικών και χημι-

κών μεθόδων για την αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών κι έχει σαν στόχο: τη 

διατήρηση του πληθυσμιακού δυναμικού ενός παθογόνου μικροοργανισμού κάτω 

από το κρίσιμο σημείο προσβολής ξενιστή. 

     Η μέθοδος αυτή απαιτεί για την εφαρμογή της ευσυνείδητο κι ειδικευμένο 

προσωπικό, το οποίο πρέπει να γνωρίζει: 

 Τη βιολογία των παθογόνων και των ωφέλιμων οργανισμών. 

 Το βαθμό ζημιάς των ξενιστών από τους παθογόνους οργανισμούς. 

 Τη δράση των διαφόρων φυτοφαρμάκων για την επιλογή του 

καταλληλότερου κατά περίπτωση. 

 Να ελέγχει συστηματικά τις καλλιέργειες ώστε να έχει σαφή γνώση 

της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς παθογόνων κι ωφέλιμων 

οργανισμών και να είναι σε θέση να προσδιορίσει το κρίσιμο από 

οικονομικής πλευράς σημείο προσβολής για να ορίσει το χρόνο 

καταπολέμησης. Κρίσιμο σημείο προσβολής, από οικονομικής πλευράς 

εννοούμε το χρονικό σημείο κατά το οποίο η ζημία που προκαλείται από 

ένα παθογόνο είναι μεγαλύτερη οικονομικά απ' ότι τα έξοδα 

καταπολέμησης του. 

     Έγινε λοιπόν μια έρευνα στον χώρο του Θεσσαλικού κάμπου, με σκοπό να 

διερευνηθεί το κατά πόσο οι παραγωγοί είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα 

φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα, κατά πόσο  είναι διατεθειμένοι να υποστούν τις συνέπειες 

των διαφόρων αυτών μέτρων προκειμένου να μην συντελέσουν στην επιπλέον 

επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, και, τέλος, κατά πόσο είναι ενημερωμένοι 

για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις ρυθμίσεις της, που ξεκίνησαν να 

εφαρμόζονται από το 2006. 

     Η έρευνα κατέδειξε σημαντικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 

εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στο αγροτικό τομέα ως ένα σημαντικό εργαλείο. 
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1. Εισαγωγή 

 

     Η πτυχιακή αυτή διατριβή πραγματεύεται ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

σε σχέση με μάρκετινγκ υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκε το κομμάτι των 

παραγωγών και η σχέση τους με τα διαφόρων ειδών περιβαλλοντικά προγράμματα.  

     Επίσης, εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των παραγωγών 

σε σχέση με τα αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα. Εμπειρικά στοιχεία από τη Θεσσαλία, 

όπου εφαρμόστηκαν τα πρώτα αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα πανελληνίως, δείχνουν 

ότι πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση των παραγωγών να 

συμμετάσχουν. Αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται κυρίως στα κοινωνικοοικονομικά 

και στα γεωργικά χαρακτηριστικά των γεωργών με τους οποίους έγινε η έρευνα. Η 

γεωργική εκπαίδευση των παραγωγών, τα οικονομικά μεγέθη του κλήρου, η 

συμμετοχή των γειτόνων ή των συγγενών, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, είναι 

κάποια από τα στοιχεία που επηρεάζουν τη συμμετοχή των αγροτών σε αγροτο-

περιβαλλοντικά μέτρα και πιο συγκεκριμένα σε προγράμματα μείωσης 

νιτρορύπανσης καθώς και προγράμματα βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωμένης 

διαχείρισης . Αυτές οι μεταβλητές βρέθηκε ότι αποτελούν τους κύριους παράγοντες 

που ευθύνονται για το εύρος της συμμετοχής με όρους κατανομής της γης. 

     Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει την εξοικείωση των παραγωγών με τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα και συγκεκριμένα με τα προγράμματα Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Καλλιεργειών. Θέλουμε να δούμε σε ποιο βαθμό οι παραγωγοί 

εκμεταλλεύονται τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουν την 

επιχείρησή τους και ποιος είναι ο βαθμός ενημέρωσής τους και πόσο αποτελεσματική 

είναι αυτή. Επίσης θέλαμε να δούμε το κατά πόσο οι παραγωγοί συμμετέχουν σε 

προγράμματα που δεν έχουν  άμεσες οικονομικές ωφέλειες (χρήματα κατευθείαν 

παραδοτέα σε αυτούς), και κατά πόσο είναι πρόθυμοι να ευθυγραμμιστούν με τις 

διάφορες κοινοτικές οδηγίες, παρόλο που θα πρέπει να αλλάξουν εντελώς συνήθειες 

και τρόπο οργάνωσης της προσωπικής τους δουλειάς. 

     Στόχος αυτής της ερευνητικής εργασίας ήταν να προωθηθούν τα προγράμματα 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών ως μια αξιόπιστη πρόταση στο καινούριο 

περιβάλλον που δημιουργείται με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Θέλαμε να 

δείξουμε ότι είναι μια πολύ αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση έναντι της βιολογικής 

γεωργίας, όσον αφορά τα φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα, και η μοναδική λύση σε 

εντατικές καλλιέργειες που δεν επιδέχονται βιολογικών μεθόδων καταπολέμησης. 
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     Από τις απαντήσεις που πήραμε και από την ανάλυση που έγινε, σκιαγραφείται το 

περιβάλλον μάρκετινγκ που διαμορφώνεται γύρω από το χώρο της γεωργίας για τα 

επόμενα χρόνια. 
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

 

     Η έλλειψη περιβαλλοντικής ποιότητας και ο υποβιβασμός του αγροτικού περιβάλ-

λοντος είναι  οι μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής γεωργίας. Όσον 

αφορά την αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής, τα αγροτικά νοικοκυριά 

ενθαρρύνθηκαν να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

συμμετέχοντας σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτά τα σχέδια 

περιλαμβάνουν βοήθεια στους παραγωγούς που αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν 

γεωργικές πρακτικές συμβατές με τις απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος 

και των φυσικών πόρων, όπως και διατήρησης της υπαίθρου και του τοπίου. 

     Ιστορικά στην ελληνική γεωργία κυρίαρχο ρόλο έπαιζε το κράτος. Η κύρια 

πολιτική ήταν να μετατραπεί η γεωργία σε ένα μοντέρνο και αποδοτικό κλάδο. 

Ταυτόχρονο, δεν υπήρχε πουθενά στην πολιτική ατζέντα συζήτηση για το 

περιβάλλον. Η είσοδος της Ελλάδας το 1981 στην Ευρωπαϊκή κοινότητα είχε έναν 

επιπλέον αντίκτυπο στο περιβάλλον λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγής λόγω 

της αυξημένης χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ταυτόχρονα 

με την αυξημένη χρήση μηχανημάτων και διάδοση της μονοκαλλιέργειας σε μεγάλες 

περιοχές της χώρας. Αντίθετα η αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992 ήταν μια προσπάθεια να εισαχθούν περιβαλλοντικά 

θέματα στον αγροτικό τομέα. Παρόλα αυτά τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά 

μέτρα της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ήρθαν αργά στην Ελλάδα με 

συνέπεια τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών να μην είναι ακόμα ορατά, ειδικά σε 

εκείνες τις περιοχές που πρέπει να προστατευθούν. Τα πρώτα συνδεδεμένα αγροτο-

περιβαλλοντικά μέτρα εισήχθησαν στην Ελλάδα με το νόμο 2078/92. Παρόλα αυτά, 

λόγω έλλειψης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων ήταν πολύ 

περιορισμένη σε σχέση με άλλες χώρες μέλη, ενώ το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως 

το πιο αδύναμο από όσα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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2.3. Ο τομέας του μάρκετινγκ 

 

Πριν περίπου 25 χρόνια ο επιστημονικός κλάδος του μάρκετινγκ άλλαξε, με τις 

υπηρεσίες να εισέρχονται στο χώρο του μάρκετινγκ προϊόντων. Η αλλαγή αυτή έγινε 

λόγω του γεγονότος ότι η βιβλιογραφία του κλασσικού μάρκετινγκ προϊόντων δεν 

επιδείκνυε τις μοναδικές ιδιότητες των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες είχαν μοναδικά 

χαρακτηριστικά που τις έκαναν εξαρχής διαφορετικές από τα προϊόντα, π.χ. η άυλη 

φύση τους, το ότι είναι αχώριστες με την παραγωγή και κατανάλωση, η ανομοιότητά 

τους, το ότι είναι άφθαρτες, και με διαφορετικό είδος ιδιοκτησίας (Gabbott and Hogg, 

1997). Έτσι αναδύθηκε ο επιστημονικός τομέας του μάρκετινγκ υπηρεσιών. Από τότε 

έχει γίνει πολύ δουλειά για να διαχειριστούν οι συνέπειες των διακριτών 

χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος της ποιότητας των 

υπηρεσιών, της ικανοποίησης των πελατών, τις απαιτήσεις των πελατών, την 

επικοινωνία των υπηρεσιών και το εσωτερικό μάρκετινγκ μεταξύ των άλλων. 

 

 

2.4. Ο τομέας της «αειφόρου ανάπτυξης» 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια ένας άλλος τομέας αναγνώρισε τις συνέπειες της 

διαφορετικής φύσης των υπηρεσιών και των προϊόντων: Ο τομέας της αειφόρου 

ανάπτυξης. Από το 1992 αναπτύχθηκαν ιδέες για ένα πιο αειφόρο μέλλον (Meijkamp 

2000). Μια από αυτές τις ιδέες είναι η οικο-αποτελεσματικότητα, που έχει σκοπό να 

ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών «παίρνοντας περισσότερα από τα 

λίγα»(Fussler and James, 1996). Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία επιπλέον αξίας για 

τον καταναλωτή μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις(DeSimone and Popoff, 

1997). Σύμφωνα με τους DeSimone and Popoff ένα σημαντικό στοιχείο της οικο-

αποτελεσματικότητας είναι η αύξηση της έντασης των υπηρεσιών για προσφορά 

προϊόντων. Σε αυτή τη λογική μπορεί κανείς να φανταστεί ότι η δημιουργία αξίας 

μπορεί να αποσυνδεθεί από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις(Goedkoop et al., 1999). 

Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Η περισσότερη δουλειά που αφορούσε την περιβαλλοντική προστασία επικεντρώ-

θηκε στον παραδοσιακό δευτερογενή τομέα των βιομηχανικών επιχειρήσεων, που 

κατασκευάζουν προϊόντα χρησιμοποιώντας φυσικές πηγές και ενέργεια(Swedish 

Environmental Protection Agency, 2000). Ως αποτέλεσμα, οι ακαδημαϊκοί του τομέα 
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της αειφόρου ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα στον όρο σχεδιασμού της αειφορίας, 

έχουν περισσότερη γνώση όσον αφορά θέματα σχετικά με το προϊόν και την 

κατασκευή. Οι υπηρεσίες είναι πέρα του χώρου ειδίκευσής τους. Αυτοί οι 

ακαδημαϊκοί τώρα δραστηριοποιούνται αναπτύσσοντας θεωρίες, μεθοδολογίες, και 

οδηγούς για τον τρόπο χειρισμού των υπηρεσιών. Έχουν μόλις αρχίσει να 

συνειδητοποιούν τις συνέπειες και τις τάσεις από τη στροφή από το προϊόν στις 

υπηρεσίες. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1: Αποσύνδεση των περιβαλλοντικών επιδράσεων από τη δημιουργία αξίας όταν στρεφόμαστε στις 

υπηρεσίες 

 

 

2.3.  Η έννοια της συνέχειας 

 

Από την πρόσφατη βιβλιογραφία όσον αφορά το μάρκετινγκ υπηρεσιών φαίνεται 

να υπάρχουν ελάχιστα όσον αφορά τις υπηρεσίες στην περιβαλλοντική αειφορία. 

Έτσι πέρα από τη χρήση των υπαρχόντων ορολογιών των υπηρεσιών, και την έννοια 

της συνέχειας προϊόντων-υπηρεσιών (Shostack, 1977), φαίνεται ότι η γνώση και η 

εμπειρία στον τομέα του μάρκετινγκ υπηρεσιών δεν έχουν εισαχθεί στο χώρο της 

αειφόρου ανάπτυξης. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι συγκεκριμένες έννοιες, μοντέλα 

και θεωρίες που υπάρχουν στον τομέα του μάρκετινγκ υπηρεσιών, είναι χρήσιμες για 

τους ακαδημαϊκούς και τους ανθρώπους της πράξης που εμπλέκονται στην στροφή 

από το προϊόν στην υπηρεσία και αντίθετα. 
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Αυτή η εργασία έχει ως στόχο να δείξει πώς ο τομέας του μάρκετινγκ υπηρεσιών 

μπορεί να συνεισφέρει στην αυξανόμενη δημόσια συζήτηση για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Άρα, αυτή η εργασία έχει ώς στόχο να ενημερώσει τους ανθρώπους που 

ασχολούνται με το μάρκετινγκ υπηρεσιών για την αειφόρο ανάπτυξη και τον ρόλο 

που μπορούν να παίξουν οι υπηρεσίες για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Στοχεύει να 

παρουσιάσει μια εικόνα του πώς η ακαδημαϊκή έρευνα στο χώρο σχεδιασμού της 

αειφορίας στοχεύει σε συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών, των οικο-αποτελε-

σματικών υπηρεσιών. Τέλος μπορεί να τονίσει τα πιθανά σημεία στα οποία η γνώση 

και η εμπειρία στο μάρκετινγκ υπηρεσιών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αειφόρο ανάπτυξη, και ποιες θα είναι οι συνέπειες από περεταίρω ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

 

 

2.7. Αειφόρος ανάπτυξη 

 

Αυτό το τμήμα εισάγει τις έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης, του οικοσχεδιασμού, 

και της οικο-αποτελεσματικότητας. Η στροφή από το προϊόν στην υπηρεσία θα 

συζητηθεί παρακάτω. Εξηγεί το γενικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να εστιαστεί η 

προσοχή στις υπηρεσίες του τομέα σχεδιασμού της αειφορίας. Θα τονιστούν και τα 

είδη υπηρεσιών που ενδιαφέρουν. 

 

Αειφόρος ανάπτυξη, οικοσχεδιασμός και οικοαποτελεσματικότητα 

Τις τελευταίες δεκαετίες επιχείρηση και κυβερνήσεις έχουν τεθεί υπό 

αυξανόμενη πίεση ώστε να ελλατώσουν της περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών(Roy, 

2000). Ο στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη που μπορεί να οριστεί ώς «εκπλήρωση 

των τωρινών αναγκών χωρίς να διακινδυνεύουν οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών» 

(Word Commission on Environment and Development, 1987). 

 

 

2.8. Διαχείριση της μόλυνσης 

 

Το ξεκίνημα της μοντέρνας περιβαλλοντικής κίνησης χρονολογείται γύρο στο 

1960 (Burnie, 1999). Παλιότερα οι εταιρίες έτειναν σε “end-of-pipe” λύσεις. 
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Ενέπλεκαν μέτρα για διαχείριση της περιβαλλοντικής μόλυνσης και των λημμάτων 

αφού είχαν αυτά παραχθεί Από τα τέλη του 1980 κάποιες πρωτοπόρες εταιρίες 

έστρεψαν την προσοχή τους στην ανάπτυξη καθαρότερων κατασκευαστικών 

διαδικασιών, που δημιουργούσαν λιγότερη μόλυνση και λήμματα καταρχήν και 

χρησιμοποιούσαν καλύτερα την ενέργεια και τα υλικά. Αντιλήφθηκαν εκ των 

υστέρων ότι οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενέκυψαν από την επιλογή 

υλικών που χρησιμοποιούνταν για παραγωγή προϊόντων και από την  χρήση και 

διάθεση αυτών των προϊόντων. Μηχανικοί και σχεδιαστές άρχισαν να σκέφτονται 

τρόπους δημιουργίας πιο οικολογικών προϊόντων, αποφεύγοντας τοξικά υλικά, 

χρησιμοποιώντας μικρότερη ποσότητα υλικού ή χρησιμοποιώντας αποτελεσμα-

τικότερα την ενέργεια. Μια πιο συστηματική προσέγγιση ανέκυψε το 1990 γνωστή 

και ως οικοσχεδιασμός ή σχεδιασμός κύκλου ζωής. Η προσέγγιση αυτή σκοπό έχει να 

μειώσει και να ισορροπήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του βιομηχανικού προϊόντος 

στο περιβάλλον, εξετάζοντας τον συνολικό κύκλο ζωής του προϊόντος, από την 

απόκτηση της πρώτης ύλης, μέχρι την κατασκευή, διακίνηση και χρήση για να φτάσει 

στην ανακύκλωση και την τελική διάθεση. Αυτό μπορεί να γίνει με την επιλογή 

νόμιμων υλικών, τη βελτίωση του κύκλου ζωής του προϊόντος, και με επανα-

χρησιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση ή διάθεση στο τέλος του κύκλου 

ζωής του προϊόντος (Roy, 2000). 

 

 

2.5.1. Αειφόρος πλανήτης 

 

Ο οικοσχεδιασμός έχει τους περιορισμούς του γιατί παίρνει ως δεδομένους 

τους ήδη υπάρχοντες τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης. Μεταφερόμενοι σε έναν 

πιο αειφόρο πλανήτη θα αφορά χωρίς αμφιβολία μείωση ροής ενέργειας και πηγών, 

όπως και μείωση λυμάτων και μόλυνσης σε βιομηχανικές χώρες από 4 έως 20 φορές 

(Von Weisäcker et al., 1997). Αυτή η πρόκληση οδήγησε σε έννοιες όπως αειφόρος 

σχεδιασμός προϊόντος και αειφόρος τεχνολογική ανάπτυξη, στην οποία λαμβάνεται 

υπόψην η λειτουργία των προϊόντων και εξετάζονται εναλλακτικοί, πιο αειφόροι 

περιβαλλοντικοί τρόποι εκπλήρωσης αυτών των λειτουργιών. Αυτές οι στρατηγικές 

μπορεί να αφορούν οργανωτικές και κοινωνικές καινοτομίες (Roy, 2000). 
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Μια σημαντική έννοια στο παράδειγμα της αειφόρου ανάπτυξης είναι αυτή 

της οικο-αποτελεσματικότητας. Το παγκόσμιο επιχειρησιακό συμβούλιο για αειφόρο 

ανάπτυξη ορίζει την οικο-αποτελεσματικότητα ως εξής: 

 

Εμπλουτισμένη με τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών με ανταγωνιστικές τιμές, που 

ικανοποιούν της ανθρώπινες ανάγκες και δίνουν ποιότητα στη ζωή, ενώ προοδευτικά 

μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η ένταση των πηγών σε όλο τον κύκλο 

ζωής, σε επίπεδο τουλάχιστον αυτού της ικανότητας της γης (DeSimone and Popoff, 

1997, p. 47). 

  

 

2.9. Οικονομία των υπηρεσιών 

 

Ένα από τα κύρια θέματα του όρου οικο-αποτελεσματικότητα είναι η έμφαση 

στις υπηρεσίες. Είναι κατανοητό ότι τα προϊόντα είναι μια ξεκάθαρη έννοια, δηλαδή 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Οι οικο-αποτελεσματικές υπηρεσίες 

στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας μιας υπηρεσίας και στη μείωση των 

υλικών και ενεργειακών στοιχείων του μείγματος προϊόντος-υπηρεσίας. Η 

προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς μπορεί να οριστεί σε όρους υψηλότερου 

περιθωρίου κέρδους, βελτιωμένης εικόνας ή την ικανότητα συμμόρφωσης στους 

κυβερνητικούς κανόνες. Για τους καταναλωτές μιας οικο-αποτελεσματικής υπηρε-

σίας, η προστιθέμενη αξία μπορεί να οριστεί ως η επέκταση στην οποία οι ανάγκες 

μπορούν να ικανοποιηθούν (Nijhuis et al., 1998). 

 

 

2.9.1. Από το προϊόν στην υπηρεσία 

 

Οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου ζούνε πλέον σε μια οικονομία υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την Euromonitor (2000), το 68% των οικιακών προϊόντων στην Ε.Ε. 

προέρχεται από υπηρεσίες. Αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Η 

βιομηχανική οικονομία αντικαταστήθηκε βαθμιαία από την οικονομία των υπηρε-

σιών. Μια από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις όσον αφορά την μεταφορά από το 

προϊόν στην υπηρεσία είναι: The Limits to Certainty των Giarini και Stahel  (1993). 

Περιγράφει την αλλαγή από την παραδοσιακή βιομηχανική οικονομία, όπου η αξία 
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αποδίδεται στα προϊόντα τα οποία υπάρχουν και μπορούν να ανταλλαγούν, στη νέα 

οικονομία των υπηρεσιών, όπου η αξία έχει πιο πολύ σχέση με την παρουσία και την 

πραγματική χρήση των προϊόντων που είναι ενσωματωμένα σε ένα σύστημα. Η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης και διαδοχικής εξέ-

λιξης της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας. Όπως εξηγεί ο Giarini (1987, p. vi): 

 

Ένα απλό σφυρί μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και η απλή ύπαρξή του μπορούμε να 

πούμε ότι ενσωματώνει την πιθανότητα της χρήσης του. Οι μοντέρνες τεχνολογίες 

παρόλα αυτά απαιτούν την εισαγωγή ενός αυξανόμενου αριθμού υπηρεσιών έτσι ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν... 

 

Η πρόοδος της τεχνολογίας, η οποία άλλαξε την διαδικασία παραγωγής 

αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, παρείχε ιδιαίτερη ανάπτυξη στις λειτουργίες 

των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας μετατροπής. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό του κόστους του προϊόντος στις μέρες μας προέρχεται από την ανάπτυξη 

του προϊόντος, αποθήκευση και διανομή, διαχείριση υπολειμμάτων και συστημάτων 

έκθεσης-όλες οι υπηρεσίες δηλαδή που απαιτούνται για την παροχή των λειτουργιών 

του. Άρα οι υπηρεσίες έχουν γίνει απαραίτητες για την παραγωγή προϊόντων που θα 

ικανοποιούν βασικές ανάγκες (Giarini and Stahel, 1993). Η αυξανόμενη πολυπλοκό-

τητα της παραγωγικής διαδικασίας οδήγησε σε επόμενες ανάγκες, όπως το γεγονός 

ότι οι εταιρίες πρέπει να επικεντρωθούν στους κύριους ανταγωνιστές τους, αφού ο 

έλεγχος της όλης διαδικασίας παραγωγής έχει γίνει πρακτικά αδύνατος. 

 

 

2.9.2. Ταξινόμηση των οικο-αποτελεσματικών υπηρεσιών 

 

Οι υπηρεσίες που αφορούν το πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης είναι γνωστές με 

διάφορα ονόματα: οικολογικές υπηρεσίες, οικο-αποτελεσματικές υπηρεσίες, αειφόρες 

υπηρεσίες, συστήματα προϊόντος-υπηρεσίας, συστήματα αειφόρου υπηρεσίας και 

συστήματα αειφόρου προϊόντος-υπηρεσίας. Στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί ο 

όρος οικο-αποτελεσματικές υπηρεσίες. 

 Οι οικοαποτελεσματικές υπηρεσίες είτε είναι στενά συνδεδεμένες με τα 

προϊόντα, είτε αντικαθιστούν τα προϊόντα. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής 

(Hockerts, 1999; Schrader, 1999; Meijkamp, 2000): 
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(1) Προϊοντικές υπηρεσίες: Προσφέρουν επιπλέον υπηρεσία για το προς πώληση 

προϊόν, όπως συντήρηση, αναβάθμιση , επισκευή, εγγύηση και επαναφορά 

προϊόντος ούτως ώστε να επεκταθεί η διάρκεια χρήσης του (π.χ. υπηρεσία 

συντήρησης ενός πλυντηρίου) 

 

(2) Υπηρεσίες χρήσης: Ο παρέχων δεν πουλάει πλέον το προϊόν, αλλά τη χρήση 

του, όπως leasing, ενοικίαση, μετοχές και κοινοπραξία 

 

(3) Υπηρεσίες αποτελέσματος: Ο σκοπός τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών 

των πελατών ανεξάρτητα από το είδος του προϊόντος, κάτι που σημαίνει ότι ο 

παρέχων την υπηρεσία, εγγυάται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (π.χ. 

ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών). 

 

Οι προϊοντικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από την ιδιοκτησία του φυσικού 

αγαθού από τον πελάτη, και έτσι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό βήμα από την 

παραδοσιακή, καθαρή αγοραπωλησία. Όι υπηρεσίες αυτές αυξάνουν τη χρησιμότητα 

που δίνει η ιδιοκτησία του προϊόντος στον πελάτη, μέσω εγγυήσεων και συμφωνιών 

συντήρησης για παράδειγμα (White et al., 1999). Το περιβαλλοντικό κίνητρο των 

κατασκευαστών για να υιοθετήσουν τις υπηρεσίες προϊόντος, είναι η αύξηση του 

χρόνου ζωής του προϊόντος που τους αφορά π.χ. υπηρεσία συντήρησης ενός 

πλυντηρίου. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, όλο και λιγότερες μηχανές 

χρειάζονταν, με συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτός από το περιβαλλοντικό 

κίνητρο, υπάρχει και ένα ελκυστικότατο επιχειρησιακό κίνητρο. Η εμπειρία κάποιων 

κατασκευαστικών εταιριών λέει ότι: 

 

 ....με ένα σταθερό εισόδημα, προερχόμενο από υπηρεσίες, ήταν πιο εύκολο να δέσουν 

μακροχρόνια ένα πελάτη με την εταιρία τους (Hockerts, 1999, p. 99). 

  

 Γενικά, η χρήση μικρότερων ποσοτήτων υλικών και ενέργειας σημαίνει 

μικρότερο κόστος, και έτσι δεν είναι περίεργο που οι στρατηγικές δεν είναι τόσο 

περιβαλλοντικά αυστηρές. Παρόλα αυτά, μειώνοντας το ποσοστό χρήσης ανά μονάδα 

των πηγών και της ενέργειας, οι υπηρεσίες αυτές συνεισφέρουν και στο παραδοσιακό 

στοιχείο μιας εταιρίας, στην αύξηση του κέρδους. Η ανακύκλωση των προϊόντων, για 
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παράδειγμα, δεν σημαίνει μόνο λιγότερα λήμματα στη σύσταση του εδάφους. Μερικά 

προϊόντα έχουν σημαντική αξία στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους, όσον αφορά 

επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία, σημαντικά υλικά ή ενσωματωμένη ενέργεια, 

εργασία ,η κεφάλαιο (White et al., 1999), όπως τα αυτοκίνητα και οι μηχανές 

γραφείου. Η ανακύκλωση του προϊόντος αξιοποιεί αυτή την αξία. Η Xerox Europe, 

για παράδειγμα, παίρνει πίσω τα φωτοτυπικά της μηχανήματα, και επεξεργάζεται 

ξανά τα τμήματα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μέσω των διαδικασιών 

αυτών της ανακύκλωσης και της χρησιμοποίησης των χρήσιμων τμημάτων, η εταιρία 

εξοικονόμησε ογδόντα εκατομμύρια δολάρια σε κόστος, ενώ απόσπασε 65.000 

τόνους υλικού από το έδαφος (Hendrikx, 2001).  

Στην περίπτωση των υπηρεσιών χρήσης, η ιδιοκτησία του προϊόντος ανήκει στον 

παρέχων την υπηρεσία. Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν, 

αλλά η συντήρηση όπως και το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος είναι της 

ευθύνης του παρέχοντος την υπηρεσία (White et al., 1999). Έτσι ο καταναλωτής 

κερδίζει τη λειτουργία του προϊόντος, χωρίς να έχει την ιδιοκτησία αυτού, μια 

πρόσκαιρη μεταφορά υλικών αγαθών από τον προμηθευτή στον καταναλωτή. Η 

παραδοσιακή ενοικίαση ή το leasing ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Στα 

συστήματα ενοικίασης, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το προϊόν για ορισμένο 

χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσουν και να τους ανήκει. Η αναμενόμενη 

αύξηση του ποσοστού της οικο-αποτελεσματικότητας για υπηρεσίες χρήσης είναι 

στενά συνδεδεμένη με την αυξημένη ένταση της χρήσης των προϊόντων, που επιφέρει 

μια μείωση στον αριθμό των χρήσιμων προϊόντων. Όταν για παράδειγμα κάποιοι 

μοιράζονται ένα αυτοκίνητο, χρειάζονται λιγότερα αυτοκίνητα για να ικανοποιηθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός χιλιομέτρων. Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές πληρώνονται 

για τις μονάδες υπηρεσίας που παρέχουν στους πελάτες. Έχουν λοιπόν οικονομικό 

ενδιαφέρον, ώστε να ελλατώσουν τη χρήση των πηγών (υλικά και ενέργεια) για την 

παραγωγή της κάθε μονάδας υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, όλο το κόστος θα μοιράζεται 

σε όλες τις μονάδες της υπηρεσίας σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος (Meijkamp, 

2000). 

Τελικά, στις περιπτώσεις των υπηρεσιών αποτελέσματος, το προϊόν ανήκει και 

λειτουργεί από τον προμηθευτή, ο οποίος έχει ως στόχο να εντείνει και να 

τελειοποιήσει τη λειτουργία του προϊόντος, και να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του. 

Ένας κατασκευαστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για παράδειγμα, προσφέρει 

στους παραγωγούς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εχθρών και ασθενειών. 
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Ενημερώνουν και βοηθούν τους παραγωγούς στη χρήση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Με το τρόπο αυτό μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από 50% του 

κόστους των φυτοπροστατευτικών ουσιών, και ταυτόχρονα να αυξήσουν την 

παραγωγή, αφού πολλές καλλιέργειες αντιδρούν αντίθετα σε υπερπροσφορά φυτο-

φαρμάκων. Σε μια πιο αναπτυγμένη εκδοχή, ο προμηθευτής φυτοφαρμάκων μπορεί 

επίσης να προμηθεύει τους παραγωγούς με συστήματα ασφάλειας παραγωγής, 

εγγυώμενος τον πελάτη ότι συγκεκριμένοι εχθροί αποκλείεται να επηρεάσουν την 

παραγωγή του. Η συνολική προμήθεια φυτοφαρμάκων θα ελέγχεται από τον 

προμηθευτή της υπηρεσίας (Hockerts, 1999). Όπως παρατίθεται από το παράδειγμα, 

είναι άσχετο το πώς ικανοποιούνται οι ανάγκες του πελάτη, όσο αυτές 

ικανοποιούνται. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο των υπηρεσιών αποτελέσματος είναι ότι, 

αναπτύσσοντας και προσφέροντας ένα αποτέλεσμα αντί ενός προσχεδιασμένου 

προϊόντος ή υπηρεσίας, το περιβάλλον μπορεί να ενσωματωθεί από την αρχή. 

Συνεπώς, επιφέρονται σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση υλικών και ενέργειας 

ανά μονάδα υπηρεσίας (Van der Zwan and Bhamra, 2001). Οι υπηρεσίες διαχείρισης 

χημικών, για παράδειγμα, είναι υπηρεσίες όπου ο προμηθευτής χημικών διαχειρίζεται 

την προμήθεια χημικών, τη διανομή, τον έλεγχο, την απογραφή εμπορευμάτων, την 

αποθήκευση, το χαρακτηρισμό και την ανακύκλωση των χημικών για βιομηχανικούς 

πελάτες. Διαχειριζόμενοι τα πάντα όσον αφορά τα χημικά, τέτοιου είδους εταιρίες 

υπόσχονται μείωση χρήσης στους πελάτες τους, αντιστρέφοντας την παραδοσιακή 

σχέση πελάτη-προμηθευτή από το σημείο όπου τα κέρδη ήταν συνδεδεμένα με τις 

πωλήσεις στο σημείο όπου τα κέρδη είναι συνδεδεμένα με την αποτελεσματικότητα 

(White et al., 1999). 

 

 

2.9.3. Από το προϊόν στο μάρκετινγκ υπηρεσιών 

 

 Όταν οι άνθρωποι του μάρκετινγκ και οι σχεδιαστές αποστασιοποιούνται από τα 

προϊόντα, τότε το μάρκετινγκ των υπηρεσιών γίνεται ο χώρος παιχνιδιού τους. Σε μια 

πιο επικεντρωμένη στις υπηρεσίες προσέγγιση, μειώνεται η σχετική σημαντικότητα 

του προϊόντος με συνέπεια η διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος να μην έχει πλέον 

τον σημαντικότερο ρόλο. Κάποια άλλα στοιχεία γίνονται σημαντικότερα, όπως η 

υποδομή, ο ρόλος των εργαζομένων, και η ικανότητα να διανέμεται σταθερά 

ποιότητα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης, αυτά τα καινούρια στοιχεία πρέπει 
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κάπως να καλυφθούν. Ο κλάδος του μάρκετινγκ υπηρεσιών, που έχει τη βάση του σε 

επιδράσεις μάρκετινγκ και διαχείρισης των διαφορών προϊόντος-υπηρεσίας (π.χ. 

απροσδιοριστία και ποικιλότητα), έχει γεφυρώσει πλέον αυτό το κενό. Έτσι όταν ένας 

σχεδιαστής προϊόντος θέλει να αναπτύξει μια πιο εντάσεως υπηρεσιών οντότητα, 

χρειάζεται επιπρόσθετη γνώση, η οποία έως ένα βαθμό έχει αναπτυχθεί στον τομέα 

του μάρκετινγκ υπηρεσιών. 

Όπως τονίστηκε προηγουμένως, οι υπηρεσίες οι οποίες ενδιαφέρουν από περιβαλ-

λοντική άποψη, είναι στενά συνδεδεμένες με το προϊόν. Είτε συνδέονται άμεσα με το 

προϊόν είτε το υποκαθιστούν. Τελικά, με τις υπηρεσίες αποτελέσματος, δεν επικεντ-

ρωνόμαστε πλέον στο προϊόν. Για παράδειγμα, με μια υπηρεσία αποτελέσματος θα 

ικανοποιούνταν οι ανάγκες αναπαραγωγής αρχείων (μέσω της χρήση προϊόντων),από 

ότι αν αγοράζονταν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. 

Οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να ταξινομηθούν αφού ο κλάδος των υπηρεσιών είναι 

πολύ ετερογενής. Οι Lovelock και Wright (1999) ταξινόμησαν τις υπηρεσίες με 7 

διαφορετικούς τρόπους. Παρόλα αυτά ο «βαθμός απτότητας» είναι ο μόνος τρόπος με 

τον οποίο μπορούν να ταξινομηθούν οι οικο-αποτελεσματικές υπηρεσίες. Είναι 

ασφαλές να λέμε, ότι παρά την ανομοιομορφία, οι οικο-αποτελεσματικές υπηρεσίες 

εμπεριέχουν μια στροφή προς τα δεξιά στη συνέχεια του Shostack (1977), ενώ 

δημιουργούν και προσθέτουν αξία σε μια συνολική οντότητα αγοράς. Αυτό φαίνεται 

στο σχήμα 2. 

  
Σχήμα 2. Η συνέχεια του μείγματος προϊόντος υπηρεσίας για τις οικο-αποτελεσματικές υπηρεσίες. 
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Πλέον, αν κοιτάξουμε τις υπηρεσίες προϊόντων ξεχωριστά, μπορούμε να τις 

ταξινομήσουμε σαν «διαδικασία απόκτησης» (Lovelock and Wright, 1999). Αυτό 

σημαίνει ότι ο άμεσος αποδέκτης της υπηρεσίας είναι το προϊόν, και η φύση της 

δράσης της υπηρεσίας είναι μια χειροπιαστή δράση, όπως η επισκευή ενός 

πλυντηρίου. Οι άλλες δύο κατηγορίες οικο-αποτελεσματικών υπηρεσιών (υπηρεσίες 

χρήσης και αποτελέσματος) είναι πολύ ανομοιόμορφες ώστε να τις ταξινομήσουμε 

περαιτέρω.  

Μια τυπική εταιρία που εκτιμάται ότι θα στραφεί από το προϊόν στις οικο-

αποτελεσματικές υπηρεσίες, δε θα είναι ένας παραδοσιακός προμηθευτής υπηρεσιών. 

Οι επιχειρήσεις που αλλάζουν, είναι πιθανό ότι έχουν λίγη ή καθόλου εμπειρία στην 

παροχή υπηρεσιών, αλλά έχουν μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σχετικά με προϊόντα. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη για εξειδικευμένες εταιρίες υπηρεσιών.  

Οι υπηρεσίες προϊόντων (όπως επισκευή, συντήρηση ή ανακύκλωση προϊόντος) 

είναι υπηρεσίες μετά την πώληση. Ο κατασκευαστής μπορεί να προσφέρει τέτοιου 

είδους υπηρεσίες με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. (Kotler, 1994): 

(1) μέσω ενός τμήματος υπηρεσιών πελατών 

(2) μέσω συμφωνίας με τους διανομείς και τους εμπόρους 

(3) να το αφήσει σε ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρία υπηρεσιών 

(4) να αφήσει τους πελάτες να ασχοληθεί ο καθένας με τη προσωπική του 

εξυπηρέτηση. 

Τα τελευταία οχτώ χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών στην περιοχή 

σχεδιασμού της αειφορίας, έχει εκδώσει δημοσιεύσεις, άρθρα, καθώς και διάφορα 

συνέδρια για τη διερεύνηση του θέματος των οικο-αποτελεσματικών υπηρεσιών. 

Έτσι, τα όρια του τομέα αυτού είναι πλέον λίγο πολύ καθορισμένα. Η ταξινόμηση 

των υπηρεσιών προϊόντος, αποτελέσματος, και χρήσης είναι γενικώς αποδεκτή στον 

τομέα αυτό. Το κύριο βάρος τώρα πέφτει στην προσπάθεια γενίκευσης εμπειριών και 

θεωρίας σε μεθοδολογία για την ανάπτυξη των οικο-αποτελεσματικών υπηρεσιών. 

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας σκελετός για τέτοιου είδους υπηρεσίες που θα 

ενσωματώνει διάφορες θεωρήσεις για αειφόρο ανάπτυξη, αφού τα συστήματα αυτά 

δεν χρειάζεται μόνο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά 

στοχεύουν επίσης να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (United Nations 

Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics, 2000). 
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3. Μορφές γεωργίας 

 

 

     Ο Ησίοδος γράφει ‘‘στοναχίζετο Γαία’’, στεναχωριόταν η Γη , ασφυκτιούσε από 

το βάρος του πλήθους των ανθρώπων επάνω της και παρακάλεσε τον Ουρανό να την 

απαλλάξει….και Αυτός ο αγαπημένος της σύζυγος προκάλεσε τον κατακλυσμό και 

μετά άρχισαν όλα από την αρχή!  Ο Βιβλικός κατακλυσμός εκφράζεται από τον 

Αρχαίο Έλληνα συγγραφέα σαν  κραυγή απόγνωσης αλλά και αντίδραση της Φύσης 

σε μια προσπάθεια επαναφοράς της  Ομοιοστασίας όπου και όταν αυτή 

διαταράσσεται και στις μέρες μας δυστυχώς υπάρχει  ανισορροπία στη σχέση 

ανθρώπου – φύσης.   

     Είναι γεγονός ότι ο  άνθρωπος διαδραμάτιζε πάντοτε ένα πολυσύνθετο ρόλο μέσα 

στη Φύση, από δημιουργικό έως καταστροφικό. 

     Η γεωργία με την ευρύτερη έννοια της  καλλιέργεια –εκτροφή-αλιεία- υλοτομία) 

αποτέλεσε και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες . Η 

γεωργία ασκείται σχεδόν παντού και ο τρόπος άσκησης της επηρεάζει  άμεσα το 

φυσικό  περιβάλλον.     

     Δυστυχώς, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο η άμεση  αύξηση της παραγωγής για την 

κάλυψη αναγκών του πληθυσμού σε τρόφιμα δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης 

συστημάτων εκτροφής ζωικών τροφίμων τόσο εντατικών που μετέτρεψαν τα ζώα σε 

«μηχανές» παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων.  Ολόκληρος  ο σχεδιασμός στον  

τομέα της γεωργίας εστίαζε το ενδιαφέρον του στην παραγωγικότητα και μόνο.  Δεν 

υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για την μελέτη των αλληλοεπιδράσεων της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και βιοτικού αλλά και αβιοτικού κόσμου του οικοσυστήματος.  Κάθε 

περιβαλλοντική ευαισθησία σκιαζόταν από την αγωνιά να λυθεί το πρόβλημα του 

υποσιτισμού.  Όμως σε παγκόσμιο επίπεδο το μοντέλο της βιομηχανικής γεωργίας όχι 

μόνο απέτυχε να λύσει το ζήτημα της διατροφής αλλά έφθειρε τα βιοσυστήματα 

βλάπτοντας τους πόρους που προμηθεύουν τροφή.   

     Το μεγάλο  σφάλμα  του βιομηχανικού ανθρώπου ήταν ότι πίστεψε ότι οι νέες 

γνώσεις που απόκτησε αύξησαν τις αποδόσεις στην γεωργία.  Αυτό ήταν λάθος!  

Στην ουσία ξοδεύει αποθέματα ενέργειας.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν τρώει 

πατάτες από φωτοσύνθεση αλλά πατάτες που έγιναν από ενεργειακά αποθέματα του 

πλανήτη, πατάτες πετρελαίου.  Δηλαδή με απλά οικονομικά δεδομένα δεν 

καταναλώνει μόνο τους τόκους αλλά και το κεφαλαίο της παρουσίας του.   
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     Οι κίνδυνοι πλέον έγιναν ορατοί και οι εξελίξεις δυστυχώς έχουν πλέον μορφή 

χιονοστιβάδας. Οι πιέσεις των οργανώσεων των καταναλωτών όχι μόνο αυτών στις 

πλούσιες και εξελιγμένες γεωργο-κτηνοτροφικά χώρες αλλά και στις λιγότερο 

αναπτυγμένες, ήταν και είναι έντονες, συνεχείς προς τους αρμόδιους κρατικούς 

φορείς και τις κυβερνήσεις.  Το καταναλωτικό κοινό απαιτεί πλέον προϊόντα καλής 

ποιότητας που διασφαλίζουν την υγεία του.  Ο σωστός Παραγωγός θέλει να παράγει 

προϊόντα σε αρκετή ποσότητα, σε εξαιρετική ποιότητα μέσα σε ένα περιβάλλον που 

σέβεται τη φύση.   

     Η αναγνώριση, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο των προβλημάτων 

στο περιβάλλον και την ανάγκη της διασφάλισης της δημόσιας υγείας έχουν 

δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας 

και με τον «όρο» αυτό εννοείται η φυσική και η ζωική παραγωγή.  Στα πλαίσια της 

AGENTA 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σαν στόχο την παραγωγή τροφίμων 

υγιεινότερων, καλύτερης ποιότητας, τα οποία θα παράγονται με διαδικασίες φιλικές 

στο περιβάλλον.   

     Το νέο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διατροφής βασίζεται στην πολυμορφία στην 

ποιότητα την ασφάλεια  των τροφίμων. 

 

 

3.1. Η Γεωργία 

 

     Η Γεωργία γενικά αφορά όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες κατά τις οποίες 

διάφοροι φυσικοί πόροι και παράγοντες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

προϊόντων τα οποία σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν ορισμένες βασικές ανάγκες του 

ανθρώπου. 

     Πιο κάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι μορφές της γεωργίας : 

1) Συμβατική Γεωργία : Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων με την χρησιμοποίηση 

γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. 

2) Βιολογική Γεωργία : είναι σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων που στηρίζεται : 

Σε φυσικές διεργασίες .  

Στη μη χρησιμοποίηση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.  

 Στη χρησιμοποίηση μη χημικών μεθόδων στην αντιμετώπιση έχθρων και 

ζιζανίων ,όπως αμειψισπορά και ανακύκλωση φυτικών και ζωικών 
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υπολειμμάτων που διατηρούν τη φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του 

εδάφους. 

λοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών : Η συνδυασμένη      χρησιμοποίηση 

ογικών κα

3) Ο

βιολ λλιεργητικών και χημικών μεθόδων για την καλλιέργεια των φυτών 

3.1.3. Συμβατική γεωργία 

      Αυτή μορφή άσκησης της γεωργίας σε παγκόσμιο 

πίπεδο .Κύριος στόχος της είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγής και της 

η είναι σχεδόν ανεξέλεγκτες 

 φυτοφάρμακα)

 από τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. 

 ς

οδηγήσει σε 

αλλά και για την καταπολέμηση των ασθενειών και εχθρών των φυτών. 

 

 

 

 αποτελεί την κυριότερη 

ε

βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων που παράγει. 

      Οι στόχοι αυτοί είναι και οι μοναδικοί σε αυτή την μορφή άσκησης της γεωργίας . 

Σε αυτή την μορφή οι εισροές σε ενέργεια και ύλ

ποιοτικά και ποσοτικά. Για την υλοποίηση της αύξησης της παραγωγής δεν 

λαμβάνεται υπόψη κανένας περιορισμός της απαιτήσεις σε εισροές ,αρκεί το τελικό 

οικονομικό αποτέλεσμα να είναι θετικό. Έχει υπολογιστεί , κατά την έναρξη της 

εφαρμογής της χημικής-συμβατικής γεωργίας ότι για τον διπλασιασμό της 

παραγόμενης ποσότητας προϊόντων χρειάστηκε ο δεκαπλασιασμός των 

απαιτούμενων εισροών και κατά κύριο λόγο των χημικών μέσων (ανόργανα 

λιπάσματα και . 

      Η σπατάλη εισροών στην συμβατική γεωργία δημιούργησε ποικίλα και 

σοβαρότατα προβλήματα μερικά

Υποβάθμιση των συντελεστών της παραγωγή  της είναι το έδαφος και το νερό. Η 

υπερεκμετάλλευση των αγροσυστημάτων στην συμβατική γεωργία έχει 

διάβρωση των εδαφών και στην ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων με 

τα κατάλοιπα από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα. Σημαντικό 

πρόβλημα αποτελούν τα αζωτούχα λιπάσματα τα οποία έχουν επιβαρύνει τα εδάφη 

και τα νερά με νιτρικά άλατα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγειά.( υπάρχουν 

σοβαρότατες ενδείξεις ότι τα νιτρικά ιόντα  στον οργανισμό του ανθρώπου ανάγονται 

σε νιτρώδη και στη συνεχεία σε νιτροζαμίνες οι οποίες θεωρούνται καρκινογόνε . Ο 

άνθρωπος μπορεί να προσλάβει στον οργανισμό του νιτρικά ιόντα  είτε από την 

κατανάλωση νερού  είτε από την κατανάλωση φυλλωδών λαχανικών μαρούλι, 
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σπανάκι κλπ τα οποία έχουν την τάση να συσσωρεύουν στα χυμοτόπια της νιτρικά 

ιόντα όταν λιπαίνονται υπερβολικά με αζωτούχα λιπάσματα ). 

     Δημιουργία κινδύνων για την ανθρώπινη υγειά ,από την χρήση των τοξικών 

ς στα αγροσυστήματα με την καταστροφή των 

φυσικών και ενεργειακών πόρων ( π.χ νερό, πρώτες ύλες για την 

ρου ή αλλιώς 

τατικής συμβατικής γεωργίας είναι: 

φυτοφαρμάκων (για της παραγωγούς ) και από την ύπαρξη τοξικών υπολειμμάτων 

στα τρόφιμα (για της καταναλωτές ). 

     Διαταραχή της φυσικής ισορροπία

ωφέλιμων βιολογικών ειδών και με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας εκ μέρους των 

επιβλαβών ειδών . 

     Εξάντληση των 

παραγωγή λιπασμάτων και εφοδίων ,ορυκτά, καύσιμα κ.α). Οι πήγες από της οποίες 

προέρχονται της οι εισροές στην γεωργία δεν είναι ανεξάντλητες . εκτός από την 

ηλιακή ενέργεια και την ύλη είτε κοστίζουν είτε είναι πεπερασμένες . 

     Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα γεννήθηκε η ιδέα της αειφό

αειφορικής ανάπτυξης η οποία αφορά την δραστηριότητα του ανθρώπου σε μια 

καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ,χρήσιμων για της 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Δηλαδή ανάπτυξη που να ικανοποιεί της παρούσες  

ανάγκες αλλά και της ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Είναι σαφές ότι η συμβατική 

γεωργία δεν είναι σε θέση με τον τρόπο που ασκείται να θεωρηθεί ότι συμβάλει στην 

αειφορική ανάπτυξη.  

     Οι συνέπειες της εν

 Προσβάλλεται η ανθρώπινη υγεία και υποβαθμίζεται η διατροφή. Τα 2/3 των 

δηλητηριάσεων στη χώρα της γίνονται με φυτοφάρμακα. Οι μακροχρόνιες 

συνέπειες των φυτοφαρμάκων στην υγεία είναι πολύ σημαντικές, παρόλο που 

σχετικές μελέτες δεν χρηματοδοτούνται.  

 Η ρύπανση των νερών από τα αγροχημικά. Ο ευτροφισμός των επιφανειακών 

υδάτινων αποθεμάτων και στη συνέχεια και των υπόγειων.  

 Η σπατάλη πολύτιμου νερού (υπεράντληση, αλατοποίηση εδαφών). Από την 

άλλη μεριά, οι χείμαρροι διοχετεύουν νερό που πάει χαμένο στη θάλασσα, 

ιδιαίτερα την καλοκαιρινή ξηροθερμική περίοδο που στη χώρα της είναι ξερή.  

 Μείωση της βιοποικιλότητας και απώλεια βιοτόπων.  

 η ενέργεια μετρηθεί 

ξ

εκτάσεις κατάντησαν “εργοστάσια χωρίς σκεπή”.  

Η γεωργία κατάντησε πολύ ενεργοβόρα. Αν 

αντικειμενικά και όχι οικονομικά, οδεύουμε πολλή περισσότερη ενέργεια να 

παράγουμε κάτι από την ενέργεια που κερδίζουμε από το προϊόν. Οι γεωργικές 
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     Η

εντα κλπ. Στην Ελλάδα υπάρχουν 

ινής και ημιορεινής γης φτάνει στη 

φική εξάρτηση κλπ.  

3.1.4. Βιολογική γεωργία 

     Η βιο ύστημα αγροτικής παραγωγής που περιλαμβάνει 

τα οργανικά Αγροτικά συστήματα (ΟΑΣ). Τα οργανικά αγροτικά Συστήματα 

ι Ο

υς: 

 απώλεια πολύτιμου εδάφους, με τη διαδικασία της διάβρωσης, λόγω της 

τικής εκμετάλλευσης, των βαριών μηχανημάτων 

μεγάλες εδαφικές κλίσεις και φτωχή προστατευτική φυτοκάλυψη. Η διάβρωση 

θεωρείται για τη χώρα της το μεγάλο γεωργικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα: 35 

τετραγωνικά χιλιόμετρα σε βάθος 2,5 μέτρων χάνονται κάθε χρόνο, κάτι που 

ισοδυναμεί με έκταση της νήσου Πάρου ή με την Αργολική πεδιάδα. Αυτό το έδαφος 

χάνεται για πάντα πρακτικά, αφού η εδαφογένεση είναι μια διαδικασία που γίνεται 

στη φύση πολύ αργά. Το 15% της ελληνική γης θεωρείται ήδη έρημος, ενώ το 10% 

ήδη αλατωμένο από κακή άρδευση και λίπανση.  

     Η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η μετατροπή της σε βιομηχανική, 

τουριστική, οικιστική κλπ. Η υποβάθμιση της ορε

χώρα της το 50% της γεωργικής, δηλ. το 20% της ελληνικής γης συνολικά. Η λογική 

της “οριακής εκμετάλλευσης” χειροτερεύει τα πράγματα.  

     Η αποαγροτοποίηση του πληθυσμού, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει – κοινωνικά 

προβλήματα, αστυφιλία, έλλειψη αστικής υποδομής, διατρο

 

 

 

λογική γεωργία είναι ένα σ

σ

διαφέρουν ριζικά από τα Συστήματα της Συμβατικής Γεωργίας γιατί αυτά 

διαχειρίζονται το αγροτικό οικοσύστημα σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Για την 

αναφορά στα ΟΑΣ έχε  καθιερωθεί διεθνώς  η χρήση του όρου ΡΓΑΝΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ. Στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη , εκτός της Μεγάλης Βρετανίας 

χρησιμοποιείται ο όρος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.  

     Η βιολογική γεωργία δεν είναι μια νέα δραστηριότητα αλλά μια διαφορετική 

φιλοσοφία παραγωγής, η οποία απευθύνεται σε όσο

 "Αισθάνονται" τη φύση  

 Κατανοούν τις ανάγκες της  

  παράγουν χωρίς να την εξαντλούν  

     Β ακραία μορφή της οικολογικής γεωργίας που 

παρ ε οία ύστερα από 

ειδικό έλεγχο και πιστοποίηση, διατίθενται στην αγορά συνήθως με αυξημένες τιμές 

Έχουν την ευαισθησία να

Η ιολογική Γεωργία είναι η 

άγ ι προϊόντα χωρίς τη χρήση συνθετικών αγροχημικών και τα οπ
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και ικανοποιούν την ανάγκη και ευαισθησία μιας μερίδας τουλάχιστον των 

καταναλωτών για προϊόντα ακίνδυνα για την υγειά τους, αλλά και το περιβάλλον. 

     Όπως αναφέρει ο Lampkin (1992) βιολογική γεωργία δεν είναι απλώς η μη χρήση 

αγροχημικών γιατί π.χ η απλή υποκατάσταση των χημικών λιπασμάτων με οργανικά 

πιθανόν , αν δεν γίνει ορθή χρήση , να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τη χημική 

τροφής των ζώων, 

όζουν 

ή του 

λίπανση. Προσθέτει επίσης ότι η βιολογική γεωργία δεν σημαίνει εγκατάλειψη της 

προόδου που συντελέστηκε στη Γεωργία τα τελευταία 60 χρόνια και ότι αυτή βλέπει 

το μέλλον αξιοποιώντας ορθά το παρελθόν. Το ζήτημα είναι  να μάθουμε πώς να 

συνεργαζόμαστε με την φύση και όχι να κυριαρχούμε σε αυτή.  

     Σύμφωνα με την IFOAM, Βιολογική Γεωργία ορίζεται εκείνη η μορφή άσκησης 

της γεωργίας η οποία αφορά την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων με την 

εφαρμογή ήπιων τεχνικών καλλιέργειας των φυτών και εκ

χρησιμοποιώντας φυσικές ουσίες, χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. 

     Ο ορισμός αυτός απλά οριοθετεί τους τρόπους παραγωγής της βιολογικής 

γεωργίας και δεν λέει τίποτα για την όλη φιλοσοφία του τρόπου άσκησης της. 

     Η βιολογική γεωργία σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν και την εφαρμ

είναι ένα συνολικό σύστημα οργάνωσης  και λειτουργίας της γεωργικής παραγωγής, 

που σέβεται τη φύση και προσπαθεί να συνεργάζεται με αυτή. Η λογικ

συστήματος αυτού είναι η ακόλουθη: 

 Η διατήρηση ενός ζωντανού και υγιούς εδάφους για εύρωστα και υγιή φυτά, 

προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 

 Η διατήρηση της μεγαλύτερης δυνατής ποικιλομορφίας ζωικών φυτικών 

μια «φυσική αυτορρύθμιση». 

οργανισμών στο οικοσύστημα της καλλιέργειας για μεγαλύτερη σταθερότητα και 

έλεγχο του πληθυσμού των παράσιτων μέσα από 

 

     Έ α 

φυτ ρ

     Τ  γεωργίας  

 

 

 

Η όσο το δυνατόν στενότερη ανακύκλωση της ύλης και η τέλεια αποφυγή 

χρησιμοποίησης χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. 

τσι η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί ήπιες τεχνικές καλλιέργειες και προϊόντ

οπ οστασίας που δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον. 

α συστήματα που δουλεύουν σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής

σέβονται το περιβάλλον αξιοποιώντας τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης, της 

εμπειρίας και της ντόπιας  παράδοσης. 
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3.1.3. Στάδια μεταπήδησης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία 

 

     Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται από ένα παραγωγό για την μετάβαση από 

ν συμβατική καλλιέργεια σε βιολογική είναι η εξής : 

   Ο παραγωγός έρχεται πρώτα σε επαφή με την διεύθυνση Γεωργίας του νομού του 

αι υποβάλει αίτηση στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του και την επιθυμία του να 

ς  αναφέρει το 

ίδος της εκμεταλλεύσεις που έχει, την τοποθεσία που βρίσκεται και την έκταση που 

παραγωγός παραβιάσει τις διατάξεις της ισχύουσας 

ν ε

καθώς και η 

  

παραγωγός συμπληρώνει ένα έντυπο γνωστοποίησης της νέας του δραστηριότητας το 

τη

  

κ

μεταβάλει την καλλιέργεια σε από συμβατική σε βιολογική. Επίση

ε

καταλαμβάνει. Παράλληλα επιλέγει ένα από τους  οργανισμούς τον οποίο και 

δηλώνει στην αίτηση του. 

     Ακολούθως ο παραγωγός έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό πιστοποίησης και 

ελέγχου τον οποίο επέλεξε και υπογράφεται ιδιωτικό συμβόλαιο μεταξύ παραγωγού 

και οργανισμού, στο οποίο αναφέρονται οι υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου, η 

διάρκεια του συμβολαίου, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του οργανισμού 

απέναντι στον συμβαλλόμενο και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση 

που ο συμβαλλόμενος 

νομοθεσίας για την βιολογική γεωργία ή τους όρους του συμβολαίου. 

     Στην συνέχεια επισκέπτεται το κτήμα ελεγκτής γεωπόνος του οργανισμού, ο 

οποίος εξακριβώνει τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου παραγωγού για την ένταξη 

του στα προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας. Συμπληρώνεται επίσης ένα 

ερωτηματολόγιο στο οποίο καταγράφονται όλες οι επεμβάσεις που έχουν γίνει κατά 

τα τελευταία χρόνια στη  εκμετάλλευση και γίνεται καταγραφή του ίδους των 

αγροχημικών που χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή 

ιδιαιτερότητα της περιοχής  (π.χ το μικροκλίμα της περιοχής το οποίο ευνοεί ή όχι 

την ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών στην καλλιέργεια). 

     Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης και την καταθέτει στην τεχνική 

επιτροπή του οργανισμού. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν ανήκουν στον οργανισμό 

αλλά συνεργάζονται με αυτόν και είναι Πανεπιστημιακοί, ερευνητές ή 

βιοκαλλιεργητές. 

     Η τεχνική επιτροπή αξιολογεί και γνωστοποιεί στο Δ.Σ του οργανισμού την θετική 

ή αρνητική κρίση της. 

     Αν η εισήγηση είναι θετική, ο οργανισμός δίνει στον παραγωγό ένα πιστοποιητικό 

που του παρέχει το δικαίωμα χρήσης του βιολογικού σήματος. Παράλληλα ο 
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οποίο το υποβάλει το Υπ. Γεωργίας (γραφείο βιολογικών ροϊόντων)κ ι 

κοινοποιείται και στην

σ π α

 Δ/ση Γεωργίας του νομού του.  

τακτικούς ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους από τον αρμόδιο 

  

,

όδια κλπ. Επίσης ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος  να τηρεί 

ς εκμετάλλευσης από συμβατικό τρόπο παραγωγής σε 

     Κατά τα δυο πρώτα χρόνια ο παραγωγός βρίσκεται κάτω από καθεστώς ελέγχου 

και υποβάλλεται σε 

οργανισμό. Μετά από 12 μήνες παίρνει το πρώτο μεταβατικό σήμα και ακολουθούν 

το δεύτερο και  τρίτο μεταβατικά σήματα μέχρι τελικά να αποκτήσει το πλήρες 

βιολογικό σήμα. Στις δενδροκομικές καλλιέργειες η απόκτηση του πλήρους 

βιολογικού σήματος γίνεται μετά από 3 χρόνια, ενώ στις ετήσιες καλλιέργειες μετά 

από δυο χρόνια. 

     Από την στιγμή που κάποιος παραγωγός ξεκινήσει την παραπάνω διαδικασία 

απαγορεύεται να παράγει ταυτόχρονα προϊόντα συμβατικής γεωργίας της ίδιας 

ποικιλίας και είδους με τα προϊόντα που παράγει με βιολογικό τρόπο. Κάθε χρόνο 

πριν από την καλλιεργητική περίοδο ,γνωστοποιεί στον οργανισμό ελέγχου το 

πρόγραμμα παραγωγής ανά αγροτεμάχιο  ενώ ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να 

κάνει πλήρη έλεγχο της μονάδας και να καταγράφει τους χώρους αποθηκεύσεις, 

μηχανήματα, εφ

λογιστικά βιβλία στα οποία καταγράφονται πάσης φύσεως εισροές και εκροές κατά 

την διαδικασία παραγωγής. 

     Κατά τους ελέγχους που διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην 

διάρκεια της καλλιέργειας ελέγχονται όλες οι δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, τα 

λογιστικά βιβλία, λαμβάνονται δείγματα εδάφους φυτών, σπόρων, καρπού, 

προϊόντων κλπ και παρέχονται παράλληλα και συμβουλές προς τον βιοκαλλιεργητή 

για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων της εκμετάλλευσης και του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής. 

Η μετατροπή μιας γεωργική

βιολογικό, μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε βαθμιαία, λαμβάνοντας υπόψη την δομή της 

εκμετάλλευσης και την κύρια παραγωγή της, με τους ακόλουθους τρόπους : 

 

 Άμεση εφαρμογή σε όλες τις συνιστώσες της εκμετάλλευσης των κανονισμών 

παραγωγής της βιολογικής γεωργίας.   

 Τμηματική μετατροπή, όπου σε ορισμένες δραστηριότητες της εκμετάλλευσης 

γίνεται πλήρης εφαρμογή των κανονισμών της βιολογικής παραγωγής, ενώ οι 

υπόλοιπες ακολουθούν σταδιακά. Έτσι η συνολική έκταση της εκμετάλλευσης η 
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οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας αυξάνεται 

προοδευτικά. 

 Βαθμιαία εφαρμογή των κανόνων της βιολογικής γεωργίας σε όλες τις 

συνιστώσες της εκμετάλλευσης με σταδιακή μείωση των συμβατικών εισροών 

σε όλο το αγρόκτημα. 

 Η τελευταία προσέγγιση της μετατροπής από την συμβατική στην βιολογική 

καλλιέργεια επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι δυο πρώτες 

προσεγγίσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. 

Σχη τ

από 

μα ικά μόνο, μπορούμε να εντοπίσουμε τρεις διαφορές της βιολογικής γεωργίας 

τη συμβατική: 

 H ολιστική θεώρηση των παραγόντων που επηρεάζουν το ύψος και την 

ποιότητα της παραγωγής. Η γνώση δεν καταμερίζεται, αλλά μάλλον βαδίζουμε 

από το όλον στο επιμέρους. 

 η διαχρονική αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών. Αναζητάμε τη ριζική και 

όχι τη συμπτωματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 η σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση. Ο παραγωγός δεν παράγει για 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

τον ανώνυμο καταναλωτή και ο καταναλωτής δεν αδιαφορεί για την παραγωγική 

διαδικασία και τις επιπτώσεις της. 
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4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών 

 

4.1. Ορισμός 

   Ως Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών μπορεί να θεωρηθεί ο καθορισμός 

νοι» σε μεθοδολογία μπορούν να 

φαρμοσθούν από τους παραγωγούς. Προς το παρόν δεν υπάρχει ένας 

υμφωνημένος» ορισμός της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε επίπεδο. Υπάρχουν διάφοροι και ποικιλόμορφοι ορισμοί της 

λοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, προερχόμενοι από διάφορες πηγές. 

 

 

ν φάνταζαν ουτοπικά στους κύκλους της γεωπονικής επιστήμης. Η ιδέα 

τι εχθροί και ασθένειες των καλλιεργειών μπορούσαν να περιοριστούν χωρίς τη 

ρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών ουσιών καθώς και με τη βοήθεια 

άλλ περιβάλλον χειρισμών, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με 

τι διδασκόταν εκείνη την εποχή. Επιπλέον, αναφορές στο περιβάλλον, καθώς και σε 

 
 

  

 

  

ιδεών και στόχων, οι οποίοι «μεταφρασμέ

ε

«σ

Ευρωπαϊκό 

Ο

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ορισμό της EISA (Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την 

αειφόρο ανάπτυξη της Γεωργίας). 

«Η Ο.Δ.Κ. αποτελεί μία λογική προσέγγιση διαχείρισης ολόκληρης της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, η οποία συνδυάζει την οικολογική φροντίδα ενός ποικιλόμορφου 

και υγιούς περιβάλλοντος με τις οικονομικές απαιτήσεις της γεωργίας, με στόχο 

την εξασφάλιση της συνεχούς παραγωγής υγιεινών και οικονομικά προσιτών 

τροφίμων.» 

 

 

4.2. Iστορική Aναδρομή 

 

     Κατά το πρόσφατο παρελθόν, συστήματα σαν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Καλλιεργειώ

ό

χ

ων φιλικότερων προς το 

ό

έννοιες όπως αειφορία, ποιότητα, ασφάλεια και υγεία περιορίζονταν σε καθαρά 

θεωρητικό επίπεδο.  

     Σήμερα, η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών όχι μόνο γίνεται αποδεκτή 

από σχεδόν το σύνολο των παραγόντων που εμπλέκονται στο χώρο της γεωργίας, 
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αλλά αποτελεί πρωτεύοντα στόχο αναπτυξιακών πολιτικών της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     Οι πρόσφατες συνταρακτικές εξελίξεις στη Βoρειοδυτική Ευρώπη, η ραγδαία 

ία των σπουδαιότερων αντιπροσώπων της πρωτογενούς 

π σ

   Σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις, η συμβατική γεωργία ουσιαστικά 

νταποκρίνεται στο δεύτερο και η βιολογική γεωργία στο πρώτο, καμία όμως δεν 

φαίνετα

     Η ολοκληρ η καλλιεργειών αντίθετα, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

όπος γεωργικής παραγωγής κάπου μεταξύ της συμβατικής και βιολογικής 

 

συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 

 ίδια την παραγωγική 

αύξηση του πληθυσμού της γης, τα πλέον φανερά σε όλους περιβαλλοντικά 

προβλήματα και η αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απαιτούν ριζικότατες 

αλλαγές στον χώρο της αγροτικής παραγωγής. 

     Ήδη, η πλειοψηφ

παραγωγής, της βιομηχανίας, του χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου, των αρμόδιων 

κρατικών και ιδιωτικών φορέων και πάνω από όλα των καταναλωτών εκφράζουν όλο 

και περισσότερο τους δικούς τους κανόνες, όσον αφορά στη διατροφική αλυσίδα. 

Κανόνων όπως: 

1. της απαίτησης για μία ερισ ότερο φιλοπεριβαλλοντική γεωργία, με στόχο κατά 

κύριο λόγο τη μείωση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και 

2. της απαίτησης ασφαλών προϊόντων, οικονομικά εφικτών για όλους, φρέσκων, 

δίχως ελαττώματα από έντομα και ασθένειες και τέλειων σε εμφάνιση και μέγεθος. 

 

 

 

4.2.8. Συμβατική γεωργία - Βιολογική γεωργία - Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Καλλιεργειών  

 

  

α

ι να καλύπτει πλήρως και τις δύο. 

ωμένη διαχείρισ

τρ

γεωργίας, ως «συμβιβασμός» μεταξύ των δύο μεθόδων παραγωγής, με στόχο τη 

πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή. 

     Σε επίπεδο θεμελιωδών αρχών, τα 

βρίσκονται κοντύτερα στις αρχές της βιολογικής γεωργίας παρά σε αυτές της 

συμβατικής, με την έννοια ότι και οι δύο αποτελούν μεθόδους παραγωγής που 

στοχεύουν στην μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων. Για το λόγο 

αυτό, το περιβάλλον συμπεριλαμβάνεται πλέον μέσα στην
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διαδικασία και δεν αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι, όπως συμβαίνει με το απλό χειρισμό 

των περιθωρίων και ακαλλιέργητων γειτονικών εκτάσεων στην συμβατική γεωργία. 

     Εν τούτοις, παρά τις ομοιότητες μεταξύ βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωμένης 

διαχείρισης, οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν διαφορές στη σχέση τους με τη συμβατική 

γεωργία.  

     Η βιολογική γεωργία ξεκίνησε κατά πολλούς από μία μικρή ριζοσπαστική ομάδα 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, αποτελώντας ουσιαστικά μία 

α από μία απλή κριτική στάση. Αποτελεί μία ευρέως αναγνωρισμένη 

α

ν

 

α λ α

μάτων της συμβατικής γεωργίας και στη διαχείρισή τους 

μείωση κόστους και/ή την βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας παρά σε καθαρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Τέλος, αν και η 

κριτική ενάντια στη συμβατική γεωργία και ειδικότερα στη χρήση χημικά 

παραγόμενων εισροών. Σήμερα όμως η βιολογική γεωργία εκφράζει πολλά 

περισσότερ

μέθοδο παραγωγής, εκφρασμένη νομοθετικά από την Ε.Ε. και χρησιμοποιείται από 

πληθώρα παραγωγών περισσότερο ως εργαλείο marketingπαρά ως καθεαυτό 

ιδεολογί . Καθαρά ιδεολόγοι παραγωγοί λογικά δεν θα καλλιεργούσαν καθόλου 

συμβατικά και θα αντιδρούσα  στους υπάρχοντες μηχανισμούς εμπορίας, 

στοχεύοντας σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διακίνησης και σε μία στενότερη σχέση 

παραγωγού - καταναλωτή. Παραγωγοί, όμως οι οποίοι λειτουργούν με εμπορικά 

κριτήρια δεν σημαίνει ότι ασπάζονται αυτή τη θέση, αλλά στοχεύουν κυρίως σε ένα 

σαφή διαχωρισμό της βιολογικής και συμβατικής γεωργίας με στόχο καλύτερα 

οικονομικά ποτε έσμ τα. 

     Η Ολοκληρωμένη διαχείριση από την άλλη μεριά, ενώ πηγάζει και αυτή από τους 

προβληματισμούς που δημιούργησαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συμβατικής 

γεωργίας, αποτελεί λιγότερο ριζοσπαστική προσέγγιση από τη βιολογική γεωργία. 

Χωρίς να προβάλλει ως διαφορετική «εναλλακτική» μορφή καλλιέργειας, στοχεύει 

στον εντοπισμό των προβλη

στα πλαίσια της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Καλλιεργειών αφορά στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής και αυτό επιβεβαιώνεται 

από την ήδη ενεργό συμμετοχή σε αυτή χημικών βιομηχανιών και παραγόντων 

εμπορίας και διακίνησης.  

     Παρά του ότι στη βιολογική γεωργία οι εισροές χημικών υποβαθμίζονται και τα 

συνθετικά προϊόντα απαγορεύονται, η ολοκληρωμένη διαχείριση τα θεωρεί ως 

επιζήμια μόνο στην υπερβολή τους, στοχεύοντας περισσότερο στον περιορισμό παρά 

στην εξάλειψή τους. Επιπλέον, το σκεπτικό της μείωσης των εισροών σχετίζεται 

περισσότερο με την 
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ολοκληρωμένη διαχείριση δεν επιζητεί να διαφοροποιηθεί από τα ήδη υπάρχοντα 

συστήματα διακίνησης και εμπορίας της συμβατικής παραγωγής, πιθανότατα να 

απαιτήσει τη διαφοροποίησή τους (ιχνηλασιμότητα - ασφάλεια και υγιεινή). Ο 

παρακάτω πίνακας αναφέρει σε γενικές γραμμές τις διαφορές των τριών μεθόδων 

παραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

Βιολογική γεωργία 

Σύστημα 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης 

Συμβατική 

γεωργία 
 

Μέθοδοι 

παραγωγής 

Μη χρήση 

ανόργανων εισροών. 

Έμφαση στην 

χρησιμοποίηση των 

πηγών και στην 

ς 

Συνδυασμός 

τεχνολογικά εντατικών 

μεθόδω ής με 

εξ 

περιβ κό 

εισόδημα και ποιότητα 

Έμφαση στην 

εφαρμογή 

τεχν

στόχο ης 

παραγωγικότητας, 

ποσότητας και 

αειφόρο 

ευημερία τη

πανίδας. 

ν παραγωγ

ίσου έμφαση σε 

άλλον, γεωργι

τροφίμων. 

ολογίας με 

 αύξηση τ

κέρδους. 

Διάρθρωση 

αγοράς 

 

rkets) 

ης, 

ς και 

εμπορίας μέσω 

μανσης. 

 

ης 

συμβατικών 

Ειδικές αγορές

(niche ma

Κυρίως σε αγορές 

ευρείας κατανάλωσ

με δυνατότητα 

ξεχωριστής 

τοποθέτηση

συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας 

και σχετικής σή

Αγορές ευρείας

κατανάλωσ

προϊόντων. 
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Σχέσεις 

μέσα στη 

διατροφική 

αλυσίδα 

Στοχεύει στη 

σύνδεση του 

παραγωγού με τον 

καταναλωτή. 

Δυνατότητα στον 

παραγωγό να 

αποκτήσει 

ουσία 

μέσω 

ές 

οτελεί 

ν του 

 ότι 

Δυνατότητα σύνδεσης 

 

μέσω 

 

 

 

ας 

Μη σύνδεση 

παραγωγού - 

καταναλωτή. 

Περιθωριοποίηση 

των παραγωγών 

μέσα στην 

διατροφική 

μεγαλύτερη εξ

στην αλυσίδα 

«εναλλακτικών» 

μεθόδων 

διακίνησης, 

υψηλότερες τιμ

Η Ο.Δ.Κ. απ

κομμάτι των 

προβληματισμώ

καταναλωτή σε

αφορά τις μεθόδους 

παραγωγής. 

παραγωγών με τους

καταναλωτές 

ειδικών σημάνσεων. 

Βελτίωση της θέσης

των παραγωγών στην

αλυσίδα μέσω

συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητ

(πιστοποίηση). 

αλυσίδα. 

Πίνακας 1. Ομοιότ  τω θόδω ωργία – 
Ολοκληρωμένη Δια γί
 

 

 

4.2.9. Πρακτική  συ ς διαχείρισης 

 

     Πρώτα από όλα, πρέπει να γίνει ο εξής διαχωρισμός. Τα συστήματα 

ών καθώς και οποιαδήποτε άλλα συστήματα 

οιότητας, όσον αφορά στην εφαρμογή και ανάπτυξή τους, κατατάσσονται σε δύο 

εγάλες κατηγορίες. Πρώτον, σε συστήματα ή εφαρμογές που δεν απαιτούν την 

ιστοποίηση από κάποιο οργανισμό πιστοποίησης και δεύτερον στα πιστοποιημένα 

συστήματα

   Η πρώτη κατηγορία αφορά σε συστήματα τα οποία δεν επιζητούν την 

σ ί

ητες και διαφορές μεταξύ
χείριση – Βιολογική Γεωρ

 εφαρμογή

ν τριών καλλιεργητικών με
α) 

στημάτων ολοκληρωμένη

ν (Συμβατική Γε

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργει

π

μ

π

. 

  

«επιβεβαίω η» της αξιοπιστ ας τους από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης. Είναι συστήματα, τα οποία είτε λειτουργούν σύμφωνα με τα δικά τους 

πρότυπα και τους δικούς τους κανόνες, είτε εφαρμόζονται πάνω σε αναγνωρισμένα 
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και καθορισμένα πρότυπα και πρωτόκολλα, αλλά δεν στοχεύουν στην επίσημη 

πιστοποίηση τους.  

ο ρ

ή στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δυνατότητες «επίσημης» 

 

GAP, 

μ    

       

     Η δεύτερη κατηγορία, η οποία ενδιαφέρει και περισσότερο, αφορά στα 

συστήματα, τα ποία ζητούν τη πιστοποίησή τους από τ ίτους και ανεξάρτητους 

φορείς. Είναι συστήματα, τα οποία βασίζονται πάνω σε συγκεκριμένους και 

προκαθορισμένους κανόνες και προδιαγραφές που θέτουν φορείς πιστοποίησης, έτσι 

ώστε να μπορούν να επιθεωρηθούν και να πιστοποιηθούν από αυτούς.  

     Αυτή τη στιγμ

πιστοποίησης της γεωργικής φυτικής παραγωγής. Βάσει των προτύπων AGRO 2.1. & 

AGRO 2.2. του AGROCERT και βάσει του πρωτοκόλλου EUREP GAP της 

FoodPlus (EUREP). Συγκριτικά τα δύο συστήματα εμφανίζουν πολύ περισσότερες 

ομοιότητες από ότι διαφορές. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρότυπο 

AGRO 2 περιλαμβάνει τις κυριότερες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου EUREP

δίνοντας εγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον και στον αγρό (εμπεριέχει βασικές 

αρχές του ISO 14000), ενώ το EUREPGAP από τη πλευρά του πληρεί τις κυριότερες 

αρχές του AGRO 2.2., με έμφαση στον έλεγχο των εισροών και το συσκευαστήριο.  

Οι διαφορές και ομοιότητες των δύο προτύπων αναφέρονται εν συντομία στον πίνακα 

2. 
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AGRO 2.1. & AGRO 2.2 EUREPGAP 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ICM 
ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (GAP) 

Πιστοποίηση συστήματος γεωργικής 

παραγωγής 

Έμφαση σε περιβάλλον / αειφορία 

Δυναμικ τίωση) 

μεταποίησ δι, πρώτη 

μεταποίηση) 

Πιστοποί ροϊόντος 

Έμφαση σε έλεγχο εισροών 

Στατικό σύστημα (σταθερές απαιτήσεις) 

Εφαρμογή μόνο σε νωπά προϊόντα 

ό σύστημα (συνεχής βελ

Δυνατότητα εφαρμογής και στην 

η (κρασί, λά

ηση γεωργικού π

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Χαμηλό κόστος σε 

ομα

πιστ

Εμφανές σήμα στη 

τελική ασία 

τηση:  

2200/96, έως 50% 

ού 

των 100.000  

Δυσκίνητο σε 

επίπεδο ατομικής 

πιστοποίησης. 

Χαμηλό κόστος σε 

ατομικέ

πιστοποιήσεις 

Ισχυρό διαβατήριο 

 προϊόντων 

γορά 

Δυσκίνητο σε 

επίπε κής 

πιστοποίησης 

Δεν επιδοτείται 

 

δικές 

οποιήσεις 

 συσκευ

(AGROCERT) 

Επιδό

Γ’ ΚΠΣ, έως 75% 

και έως του ποσ

ς 

για την είσοδο των 

ελληνικών

στην αγγλική α

δο ομαδι

Σήμανση μέχρι 

το supermarket

 Πίνακας 2: Συστήματα πιστοποίησης φυτικής παραγ

 

ωγής 
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     Έχοντας υπόψη

κυριότερων παραγό

την ύπαρξη 

 ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς, αλλά και οι θέσεις των 

ντων της διατροφικής αλυσίδας επιζητούν όλο και περισσότερο 

συγκεκριμένων κανόνων που να διασφαλίζουν την ποιότητα και 

ασφάλεια στα τρόφιμα, η πρακτική εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω 

ν διαδικασιών προβάλει σήμερα 

ς απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής στις 

   Ο

 

μιας

 παραγωγής με σεβασμό ως προς το περιβάλλον και 

 

Για τους φορείς μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας αποτελεί την εξασφάλιση 

  

επίπεδο προ την

ελαχιστοποιώντας

, η Ο.Δ.Κ. αποτελεί μία μέθοδο 

 

 εκείνες οι αλλαγές που χρειάζονται 

για την αποτελεσματική, οικονομικά εφικτή και συνολικά αποδεκτή εφαρμογή 

της. 

της εφαρμογής ορθών και ελέγξιμων παραγωγικώ

ω

ποιοτικές και κατά κοινή ομολογία πλέον προσοδοφόρες ευρωπαϊκές και 

παγκόσμιες αγορές. 

     Σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής με στόχο την πιστοποίησή της, η .Δ.Κ. μπορεί 

να ορισθεί ως: 

«ένα πολυδιάστατο δυναμικό σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής που 

στοχεύει, μέσα από την σχολαστική καταγραφή και τον έλεγχο όλων των 

εισροών και εκροών στη αγροτική εκμετάλλευση, στην ισόρροπη ανάπτυξη  

οικονομικής και κερδοφόρας

την ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού χρήστη.» 

 

     Για τον αγρότη παραγωγό η Ο.Δ.Κ. είναι ο καλύτερος συνδυασμός 

καλλιεργητικών, βιολογικών και χημικών μεθόδων, ο οποίος εξασφαλίζει την 

οικονομικότερη, περιβαλλοντικά φιλικότερη και κοινωνικά πιο αποδεκτή μέθοδο 

διαχείρισης της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας που μπορεί να εφαρμοστεί, 

κάτω από συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες. 

     

της ποιότητας της παραγόμενης πρώτης ύλης μέσω προκαθορισμένων συστημάτων 

ασφάλειας και διαφάνειας, ενώ σε  καταναλωτή σφέρει  επιζητούμενη 

ιχνηλασιμότητα  τους ενδοιασμούς του ως προς τις μεθόδους 

παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνει. 

     Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω

παραγωγής που καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα προσφέροντας αυτό που 

λέμε «από το χωράφι στο ράφι». Για το λόγο αυτό, βασικότατο κομμάτι της 

επιτυχίας ενός συστήματος Ο.Δ.Κ. είναι η ανάπτυξη στρατηγικών, οι οποίες θα 

λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές μεθόδους και τακτικές που έχει στη διάθεσή του 

ο κάθε συμμετέχων, ώστε επιτευχθούν όλες
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     Μία σωστή εφαρμογή της Ο.Δ.Κ.: 

 Αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή όσον αφορά στην ποιότητα του 

προϊόντος και στη σωστή χρήση αγροχημικών.  

 Αυξάνει την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της καλλιέργειας που δεν 

χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

τηρεί ελλιπή μέτρα καταγραφής και ελέγχου εχθρών και ασθενειών. 

 Δίνει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση και παραγωγή, αυξάνοντας την 

αποδοτικότητα της βιομηχανίας. 

 Μειώνει το μέγεθος και τη σοβαρότητα των προσβολών από εχθρούς και 

ασθένειες. 

 Μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων ανθεκτικότητας. 

 Διασφαλίζει το γεωργικό περιβάλλον για τις επόμενες γενεές. 

 Δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις υπάρχουσες καλλιέργειες, προϊόντα και 

τεχνολογίες. 

 

 

Συνοψίζοντας: 

 

     ε ίησή τους 

από  ευρωπαϊκή 

δια φ  

Η Ο ί σήμερα τον τίτλο του ισχυρότερου παράγοντα αναγνώρισης της 

οιότητας στα τρόφιμα, βελτιώνοντας την άποψη της κοινής γνώμης όσον αφορά στη 

εωργία και το κατά πόσο αυτή σήμερα σέβεται το περιβάλλον και αποτελεί ασφαλή 

γεγονός αυτό φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά βίωμα στους 

μπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι μετά τις αρχικές τους αμφιβολίες και επιφυλάξεις, 

λ ο

εφαρμογής των μέτρων στήριξης και επιδότησης των συστημάτων ολοκληρωμένης 

Η φαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και η πιστοπο

 αναγνωρισμένους πιστοποιητικούς φορείς υπόσχεται να δώσει στην

τρο ική αλυσίδα το ζητούμενο και επιβεβλημένο χαρακτηριστικό της ποιότητας.  

.Δ.Κ. διεκδικε

π

γ

διαδικασία. Το 

ε

αποδέχονται όλο και περισσότεροι το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 

θεωρώντας το ως μονόδρομο για την επιβίωση της παραγωγής τους στις αγορές του 

άμεσου μέλλοντος. 

     Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία, η ολοκληρωμένη διαχείριση 

εφαρμόζεται σήμερα σε περισσότερα από 300.000 στρέμματα περιλαμβάνοντας 

πληθώρα θερμοκηπιακών, υπαίθριων, ετήσιων και πολυετών καλλιεργειών, ενώ 

οι ενταγμένοι παραγωγοί υπο ογίζονται στους 50.000. Επιπλέ ν, μέσω της 
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διαχείρισης από το Γ ΚΠΣ, υπολογίζεται ότι το 2006 οι εντασσόμενες εκτάσεις 

πρόκειται να ξεπεράσουν τα 1.000.000 στρέμματα. 

     Σίγουρα η μετάβαση από μία «συμβατική» προσέγγιση της γεωργίας σε μία 

φιλοπεριβαλλοντική, «αειφόρο» ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής αναγνωρισμένων 

ε  κ ι ,

ι καθολικών ψεκασμών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

λιστα, στόχος ήταν να εφαρμοστούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

άρξει πλήρης εξάλειψη των εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας, τακτική η 

οποία ή  από 

το καταναλωτι

   Σήμερα, λίγα χρόνια μετά από την εμφάνιση των συστημάτων ολοκληρωμένης 

 

ένης διαχείρισης στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.  

συστημάτων διαχείρισης αποτελ ί χρονοβόρα και οπ αστική διαδικασία  της οποίας 

η αποδοχή και πλήρης τήρηση προϋποθέτει ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις, 

καταγραφές, συνεχή έλεγχο και προγραμματισμό. Η μέχρι τώρα όμως εμπειρία από 

τα επί μέρους κράτη μέλη δείχνει ότι αποτελεί παράλληλα και μία εφικτή και 

προσοδοφόρα προσπάθεια. 

   

  

4.2.10. Η εξέλιξη των Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην 

Ελλάδα  

 

     Κατά το πρόσφατο παρελθόν, ως επιτυχημένη παραγωγική διαδικασία 

θεωρούνταν η επίτευξη της μέγιστης ποσότητας τελικού προϊόντος με τον 

αποτελεσματικό έλεγχο όλων των εχθρών και ασθενειών μιας καλλιέργειας κάτω από 

την στρατηγική συχνών κα

μά

υπ

ταν κοινώς αποδεκτή τόσο από τους παραγωγούς καλλιεργητές όσο και

κό κοινό. 

  

διαχείρισης και στη χώρα μας, η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι αλλάζει ριζικά. Ο 

κλάδος παραγωγής γεωργικών προϊόντων στρέφεται πλέον σε νέες εναλλακτικές 

μεθόδους παραγωγής, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις όλο και μεγαλύτερες 

νομοθετικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, στα σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας και 

υγιεινής, στους απαιτητικότερους και καλύτερα ενημερωμένους καταναλωτές και στη 

διαρκώς αυξάνουσα δημοτικότητα των σύγχρονων μορφών παραγωγής. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες είναι και αυτοί που στηρίζουν και προωθούν την εφαρμογή των 

συστημάτων ολοκληρωμ

     Η ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Ελλάδα υπό την μορφή 

συστημάτων τήρησης αναγνωρισμένων απαιτήσεων / προτύπων και  η πιστοποίηση 

της ορθής εφαρμογής της από αναγνωρισμένους πιστοποιητικούς φορείς ξεκίνησε 
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στην Ελλάδα λίγο πριν το 2000, με την ίδρυση του AGROCERT, τη δημιουργία των 

προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2.1./AGRO 2.2., αλλά και με την 

υιοθέτηση ευρωπαϊκών κανόνων παραγωγής, όπως αυτών του πρωτοκόλλου 

EUREPGAP.  

     H αρχή έγινε από τις βιομηχανίες μεταποίησης τροφίμων, οι οποίες επιζητούσαν 

έναν αξιόπιστο τρόπο να ελέγξουν το προϊόν το οποίο παραλάμβαναν και ταυτόχρονα 

ύ

ηθευτές τους την προσκόμιση πιστοποιητικών παραγωγής για την 

φ ν

σω των οποίων τα αρχικά 

ν

 

να αποδείξουν στους πελάτες τους «την ποιότητα» που επιζητούσαν. Για παράδειγμα, 

η βιομηχανία παραγωγής κομπόστας ροδάκινου, ήταν από τις πρώτες που επέβαλαν 

τη νέα αυτή μορφή καλλιέργειας στους παραγωγούς προμηθευτές της, ως απάντηση 

στις ειδικές απαιτήσεις της αμερικάνικης αγοράς για την εφαρμογή ή μη 

συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τη συνέχεια έδωσαν συγκεκριμένες 

αλυσίδες του εξωτερικο , κυρίως της Αγγλίας, οι οποίες απαίτησαν από τους 

Έλληνες προμ

ένταξη των προϊόντων τους στα ράφια των Supermarkets. 

     Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και η πιστοποίηση της ελληνικής γεωργικής παραγωγής έχει εξελιχθεί 

αρκετά. Περισσότερα από 200.000 στρέμματα και περισσότεροι από 10.000 

παραγωγοί είναι ενταγμένοι σε τέτοια συστήματα. Με κύριες καλλιέργειες τα 

οπωροκηπευτικά, η ολοκληρωμένη διαχείριση αίνεται α κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

Ειδικότερα δε μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των επιδοτήσεων από το 

Υπουργείο Γεωργίας και το Γ’ ΚΠΣ, η ολοκληρωμένη διαχείριση πρόκειται να 

αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς. Η ανακοίνωση των μέτρων ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006, μέ

έξοδα εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτω  ολοκληρωμένης διαχείρισης 

δύναται να επιδοτηθούν κατά 75% και έως του ποσού των 100.000 €, ανοίγει το 

δρόμο για την μαζική καθιέρωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης ως σύγχρονης 

μεθόδου παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων. Ήδη από τον Μάιο του 2003 

περίπου 65 φορείς πανελλαδικά έχουν ενταχθεί στα μέτρα αυτά και ξεκινούν την 

υλοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε πληθώρα καλλιεργειών, από 

ετήσιες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι και η βιομηχανική ντομάτα 

μέχρι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σπαράγγια, ελιές κλπ.  Υπολογίζεται ότι μέχρι το 

τέλος του 2003 περισσότεροι από 100 νέοι φορείς πρόκειται να ξεκινήσουν την 

εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στα προϊόντα τα οποία παράγουν, 

αυξάνοντας τα σημερινά μεγέθη σε 500.000 στρέμματα και 50.000 ενταγμένους 
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παραγωγούς. Αν συνυπολογίσουμε, ότι τα συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να 

ισχύσουν έως το 2006 με δύο ετήσιους κύκλους προκήρυξης ετησίως, τα νούμερα 

αυτά θα διπλασιαστούν ή και θα πολλαπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.   

     Εδώ λοιπόν τίθεται το κρίσιμο ερώτημα. Είναι η ελληνική γεωργία έτοιμη να 

εφαρμόσει μαζικά την ολοκληρωμένη διαχείριση ως μέθοδο παραγωγής; 

     Το ερώτημα αυτό πρέπει να εξετασθεί σε τέσσερα επίπεδα. Σε επίπεδο παραγωγών 

και οργάνωσής τους, σε επίπεδο υπουργείου και δράσεων στήριξης της 

συγκεκριμένης προσπάθειας, σε πίπεδο αγοράς και αποδοχής της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης καθώς και επίπεδο ελεγκτικών οργανισμών για τη διασφάλιση των 

απαιτούμενων ελέγχων. 

 

 

ε

 φιλοπεριβαλλοντικών, μη εντατικών μεθόδων καλλιέργειας. 

δη, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες παραγωγοί πληρούν τις 

ερισσότερες απαιτήσεις ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, κυρίως σε 

ότι αφορά οπεριβαλλοντικές απαιτήσεις. Το 

εγαλύτερο μειονέκτημα έγκειται αφενός στην αδυναμία κάλυψης του κόστους 

  

κ

4.2.10.1.  Παραγωγοί και οργάνωση 

 

     Οι Έλληνες παραγωγοί, αν και μικροί σε μέγεθος σε σχέση με τους αντίστοιχους 

ευρωπαίους, παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά την εφαρμογή 

συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ο μικρός κλήρος, η μικρή οικονομική τους 

επιφάνεια καθώς και οι εδαφοκλιματικές συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιούνται, 

βοηθούν στην εφαρμογή

Ή

π

 καλλιεργητικές πρακτικές και φιλ

μ

εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ατομικό επίπεδο, και αφετέρου στην 

έλλειψη τις περισσότερες φορές της απαιτούμενης οργάνωσης των πρωτοβάθμιων 

συνεταιριστικών οργανώσεων για την εφαρμογή και τήρηση ομαδικών συστημάτων.  

Οι οργανώσεις των παραγωγών πρέπει να δώσουν την ώθηση για την εφαρμογή της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης προσφέροντας την οικονομική στήριξη, την καθοδήγηση 

και την οργάνωση που απαιτείται. Λίγες όμως είναι ακόμα αι σήμερα οι περιπτώσεις 

όπου οι πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν να προσφέρουν τις 

προαναφερθείσες υπηρεσίες στους παραγωγούς μέλη τους. 
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4.2.10.2.  Υπουργείο – δράσεις στήριξης 

 

     Αν και καθυστερημένα, το Υπουργείο Γεωργίας μέσω του επιχειρησιακού 

προγράμματος Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου 2000-2006, ξεκίνησε 

την εφαρμογή σειράς μέτρων στήριξης για την παραγωγή και προώθηση προϊόντων 

οιότητας. Μεταξύ άλλων επιδοτούμενων δράσεων, όπως για παράδειγμα η 

ιολογική γεωργία, τα συστήματα ISO και HACCP , και τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και 

ΠΠΕ, αναγνωρίζεται και επιδοτείται πλέον η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση 

υστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε όλα τα γεωργικά προϊόντα. Η κίνηση 

αυτή δείχν νική στήριξη που έχουν και 

ρόκειται να έχουν τα επόμενα χρόνια δράσεις που αφορούν στην ποιοτική οργάνωση 

 δ

ει. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα λίγα 

π

β

Ε

σ

ει τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την εθ

π

της παραγωγικής διαδικασίας με έμφαση στην πλήρωση των νομικών απαιτήσεων, 

στο περιβάλλον και στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Παρουσιάζεται 

λοιπόν μία μεγάλη ευκαιρία σε εθνικό επίπεδο να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις που 

απαιτούνται για την αναδιάρθρωση  της ελληνικής παραγωγικής ιαδικασίας με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της και την προσαρμογή της στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

αγοράς. Παρά ταύτα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση των 

παραπάνω μέτρων και στον τρόπο απορρόφησης των κονδυλίων, ώστε από τη μια να 

βοηθηθεί πραγματικά ο Έλληνας παραγωγός στην προσπάθειά του να εφαρμόσει τις 

αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης – με άλλα λόγια να υπάρξει ουσιαστική 

οικονομική στήριξη δίχως καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες κωλυσιεργίες από 

πλευράς εκταμίευσης χρημάτων -, αλλά από την άλλη να πραγματοποιηθούν και όλες 

εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για τον έλεγχο και την «στην πράξη!» 

ολοκλήρωση των προτεινόμενων δράσεων.   

 

 

4.2.10.3.  Αγορά και αποδοχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης 

 

     Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διακίνηση των τροφίμων, από την παραγωγή έως και 

την κατανάλωση, απαιτούν σήμερα όλο και περισσότερες διασφαλίσεις ως προς την 

ασφάλεια των προϊόντων, την ποιότητά τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 

παράγονται.   Παράλληλα όμως αποτελεί γεγονός το ότι η αγορά, ενώ απαιτεί όλα τα 

παραπάνω, δεν γνωρίζει πώς να τα ζητήσ
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πράγματα γνωρίζει το ευρύτερο κοινό για την ολοκληρωμένη διαχείριση και για το τι 

κριβώς αυτή σημαίνει. Ταυτίσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης με τη βιολογική 

γεωργία, μ δεν 

ίναι λίγες, ούτε σπάνιες. Η ολοκληρωμένη διαχείριση και η πιστοποίησή της 

ε ε ο τ

 

β

θ α έ

ά  

οβλέψεις για 1.000.000 ενταγμένα στρέμματα το 

α

ε την οικολογία ή με εμπορικά συστήματα ποιότητας όπως το ISO, 

ε

χωλαίνει σήμερα σε επίπεδο marketing και διαφήμισης. Ενώ ήδη κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα πληθώρα πιστοποιημένων προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, αυτά χάνονται μεταξύ της μη ενημέρωσης των 

αλυσίδων λιανικής πώλησης, της άγνοιας των καταναλωτών, και της κακής 

λειτουργίας συνολικά της αγοράς, όπου συμβατικά, πιστοποιημένα, χύμα και 

συσκευασμένα προϊόντα πωλούνται μαζί, δίχως την παραμικρή διαφοροποίησή τους, 

τόσο σε επίπεδο οικονομικών κριτηρίων, όσο και σε ποιοτικών. Βέβαια, αυτή η 

αρνητική κατάσταση της αγοράς φαίνεται ότι αλλάζει. Ήδη μεγάλες αλυσίδες 

supermarkets, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, έχουν 

ξεκινήσει να διαφοροποιούν τα ράφια τους προβάλλοντας τα ποιοτικά και 

πιστοποιημένα προϊόντα σε ξεχωριστούς χώρους και νημ ρών ντας ους 

καταναλωτές τους. Από την άλλη μεριά, νομοθετικές ρυθμίσεις όπως η κατάργηση 

του χύμα προϊόντος και η υποχρεωτική σήμανση προέλευσης των τροφίμων, 

πρόκειται να οργανώσουν την αγορά και να οηθήσουν την ποιοτική διαφοροποίηση 

και προώθηση των προϊόντων ποιότητας. Αυτό που μένει είναι μία οργανωμένη 

καμπάνια προβολής και γνωστοποίησης των προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης 

σε όλα τα επίπεδα (παραγωγός – βιομηχανία – αγορά - καταναλωτής), ώστε η 

προσφορά να βρει την αντίστοιχη ζήτηση που απαιτείται. Και επειδή μία καμπάνια σε 

εθνικό επίπεδο κοστίζει, αυτή α πρέπει ν  στηριχθεί κυρίως από το κράτος, τσι 

ώστε οι πολιτικές και οι δρ σεις που το ίδιο εφαρμόζει και προωθεί να βρουν και την 

ανάλογη στήριξη από την αγορά.     

 

 

 

4.2.10.4.  Ελεγκτικοί μηχανισμοί – αρμόδιοι οργανισμοί 

 

 

     Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, οι παραγωγοί, τα στρέμματα και οι καλλιέργειες που 

εντάσσονται και εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αυξάνονται 

συνεχώς με γεωμετρική πρόοδο. Πρ
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2006 μπορούν να χαρακτηριστούν έως και μετριοπαθείς σύμφωνα με τα σημερινά 

εδομένα και την εξέλιξη που παρουσιάζει ο τομέας της πιστοποίησης. Και αυτό 

εννά το παρακάτω καίριο ερώτημα: Υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει η απαραίτητη 

υποδομή γι τημάτων;  

την Ελλάδα σήμερα ο έλεγχος και η παρακολούθηση (με την έννοια της 

ιστοποίησης) γίνεται τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς αρμόδιους 

ωγή 

,

δ

γ

α τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων αυτών των συσ

Σ

π

οργανισμούς. Ο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί και τον φορέα τυποποίησης των 

προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2 ελέγχει σήμερα το μεγαλύτερο 

κομμάτι των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Ελλάδα. 

 
 

4.2.11. Πλεονεκτήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
 
Το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας δεν βρίσκεται στην ανεξέλεγκτη παραγ

μεγάλου όγκου προϊόντων  αλλά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας και υψηλής 

διατροφικής ασφάλειας πιστοποιημένων προϊόντων, με μεθόδους παραγωγής φιλικές 

προς το περιβάλλον.  

     Τα χαρακτηριστικά της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, που είναι και τα ισχυρά 

πλεονεκτήματά της, είναι:  

 Οργάνωση της παραγωγής με ομαδικό συγκεκριμένο παραγωγικό πρότυπο.    

 Προσανατολισμός της παραγωγής στις ανάγκες της αγοράς, εγχώριας και 

διεθνούς.    

 Προσφορά μεγάλου όγκου προϊόντων για διαπραγμάτευση, που ενισχύει τη 

διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών.    

 Ελεγμένη και γνωστή ποιότητα των προϊόντων, που ενισχύει τη θέση τους στην 

αγορά, αφού αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές.    

 Μείωση του κόστους παραγωγής με τη χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων 

που συμβάλλουν στη μείωση των εισροών (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.λπ.) 

 
 

ειονεκτήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
 
     Τα  εφαρμογή της ολοκληρωμένης 

καταπολέμησης

και αποφεύγονται οι απώλειες.  

4.2.12. Μ

 κυριότερα προβλήματα που απαιτούνται στην

 στη χώρα μας είναι: 
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α) 

καθο

μη τ

) Η έλλειψη επαρκώς εξειδικευμένου προσωπικού. 

γ)  μη οπροστασίας.   

) Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού σε 

ι η επίσημη αναγνώριση ότι ένας 

. Δηλαδή 

ριση, 

   Η διαφήμιση του προϊόντος για τον καταναλωτή / πελάτη ως προϊών 

λοκληρωμένης διαχείρισης δίνει μια προσθέτει αξία στο προϊών. Έτσι για να 

πορέσ  το πουλήσει ως 

ροϊών ολοκληρωμένης διαχείρισης πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από ένα επίσημο 

ς παραγωγής (π.χ 

ς

ι

σης και επίβλεψης γεωργικών προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ο 

ι

Η έλλειψη κατάλληλων μεθόδων παρακολούθησης των πληθυσμών, η έλλειψη 

ρισμένων ορίων οικονομικής ζημίας και η έλλειψη εκλεκτικών φυτοφαρμάκων 

οξικών για τα ωφέλημα. 

β

Η  επαρκής εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα φυτ

δ

θέματα υγιεινής των παραγόμενων προϊόντων και υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων. 

 
 

4.2.13. Τι είναι πιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
 
 
Η πιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης είνα

παραγωγός εφάρμοσε την ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια του

δεν αρκεί ένας παραγωγός να ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαχεί

πρέπει να το αποδεικνύει και επίσημα παίρνοντας πιστοποίηση . 

  

ο

μ ει όμως ένας παραγωγός να διαφημίσει το προϊών του και να

π

πιστοποιητικό οργανισμό. Ο Πιστοποιητικός Οργανισμός ελέγχει κατά πόσο ο 

παραγωγός εφάρμοσε την ολοκληρωμένη διαχείριση στην  καλλιέργεια του, 

ελέγχοντας τα αρχεία του παραγωγού, τις διαδικασίες που ακολούθησε για την 

παραγωγή και τα σχέδια διαχείρισης για κάθε μέρος τη

φυτοπροστασία λίπανση άρδευση, μηχανολογικός εξοπλισμός, πολλαπλασιαστικό 

υλικό, περιβάλλον κ.α) 

     Είναι προφανές λοιπόν ότι ακόμα και αν ένας παραγωγός εφαρμόζει 

ολοκληρωμένη διαχείριση, εάν δεν έχει πιστοποιηθεί είναι σαν να μην έχει εφαρμόσει 

την ολοκληρωμένη διαχείριση καθώς δεν μπορεί να αποδειχθεί επίσημα. Έτσι αυτός 

ο παραγωγό  έχει μεν τα οφέλη της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή του 

αλλά δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την προστιθέμενη αξία που αποκτά το προϊόν στην 

αγορά μόνο όταν έχε  επίσημη πιστοποίηση. 

     Στην Ελλάδα, ο επίσημος πιστοποιητικός οργανισμός του κράτους είναι ο 

οργανισμός  πιστοποίη

οποίος συστήθηκε κα  λειτουργεί από το 1999. 
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4.2.14. Ποια τα οφέλη της πιστοποίησης 

 

 
 Το προϊόν γίνεται επώνυμο, αποκτά ταυτότητα και διαφοροποιείται από τα 

υπόλοιπα μη-πιστοποιημένα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας . 

 Το προϊόν αποκτά προστιθέμενη αξία. 

 Το προϊόν γίνεται ανταγωνιστικό. Ήδη οι αγορές νωπών προϊόντων της 

Ευ περ- μάρκετ θέτουν ως απαίτηση το 

προϊόν που προμηθεύονται να είναι επίσημα πιστοποιημένο ως προϊόν 

ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

 

 
     4.3.  Διαχείρισης 

 
      Ο

είναι

ρώπης και οι μεγάλες αλυσίδες του σού

Προϋποθέσεις εφαρμογής της Ολοκληρωμένης

ι κυριότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της ολοκληρωμένης καταπολέμησης 

:  

 Η γνώση της βιοοικολογίας των κύριων και των δευτερευόντων 

εχθρών καλλιέργειας καθώς και των φυσικών τους εχθρών. 

 Η ύπαρξη ή και ανάπτυξη μεθόδων για την παρακολούθηση της 

ρων εχθρών της 

καλλιέργειας και της εξέλιξης των προσβολών από αυτούς. 

εμφάνισης, και της πορείας του πληθυσμού των διαφό

 Η ύπαρξη ή και ανάπτυξη εναλλακτικών προς τη χημική μεθόδων 

καταπολέμηση,  

 Η Οργάνωση των προϋποθέσεων, τεχνικών και απαιτήσεω

ολοκληρωμένης καταπολέμησης σε ένα σύστημα που 

ν της 

να μπορεί να 

ολέμησης. 

λειτουργεί στην πράξη. Ειδικότερα, χρειάζεται ομαδική εργασία και καλή 

συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, τεχνικών και παραγωγών που 

λαμβάνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης καταπ

 Καθορισμός "ορίων ανεκτής πυκνότητας πληθυσμού" για κάθε εχθρό, 

σε σχέση με τον βαθμό ανεκτής προσβολής του παραγόμενου προϊόντος, 

λαμβάνοντας υπ'οψιν την ποικιλία, τις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού 

και άλλους παράγοντες μπορεί να επιδρούν τοπικά ή και χρονικά. 
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5. Βαθμό  

χώρο της

 

 

5.1. Εισα

 

ού 

 οι μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής 

εωργίας. Όσον αφορά την αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής, τα αγροτικά 

οικοκυριά ενθαρρύνθηκαν να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους 

 συμμετέχοντας σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος.   

υτά τα σχέδια περιλαμβάνουν βοήθεια στους παραγωγούς που αναλαμβάνουν να 

σ εω α  κ

μένης χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ταυτόχρονα 

η

ς συμμετοχής των παραγωγών σε αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα στο

 Θεσσαλίας 

γωγή 

     Η έλλειψη περιβαλλοντικής ποιότητας και ο υποβιβασμός του αγροτικ

περιβάλλοντος είναι 

γ

ν

δραστηριότητες

Α

χρησιμοποιήσουν γεωργικές πρακτικές συμβατές με τις απαιτήσεις για προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, όπως και διατήρησης της υπαίθρου και του 

τοπίου. 

     Ιστορικά την ελληνική γ ργί  κυρίαρχο ρόλο έπαιζε το κράτος. Η ύρια 

πολιτική ήταν να μετατραπεί η γεωργία σε ένα μοντέρνο και αποδοτικό κλάδο. 

Ταυτόχρονο, δεν υπήρχε πουθενά στην πολιτική ατζέντα συζήτηση για το 

περιβάλλον. Η είσοδος της Ελλάδας το 1981 στην Ευρωπαϊκή κοινότητα είχε έναν 

επιπλέον αντίκτυπο στο περιβάλλον λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγής λόγω 

της αυξη

με την αυξημένη χρήση μηχανημάτων και διάδοση της μονοκαλλιέργειας σε μεγάλες 

περιοχές της χώρας. Αντίθετα η αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσ ς το 1992 ήταν μια προσπάθεια να εισαχθούν περιβαλλοντικά 

θέματα στον αγροτικό τομέα. Παρόλα αυτά τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά 

μέτρα της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ήρθαν αργά στην Ελλάδα με 

συνέπεια τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών να μην είναι ακόμα ορατά, ειδικά σε 

εκείνες τις περιοχές που πρέπει να προστατευθούν. Τα πρώτα συνδεδεμένα αγροτο-

περιβαλλοντικά μέτρα εισήχθησαν στην Ελλάδα με το νόμο 2078/92. Παρόλα αυτά, 

λόγω έλλειψης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων ήταν πολύ 

περιορισμένη σε σχέση με άλλες χώρες μέλη, ενώ το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως 

το πιο αδύναμο από όσα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

     Αποδείχθηκε ότι η επιτυχία κάθε εθελοντικού αγροτο-περιβαλλοντικού σχεδίου 

εξαρτάται από το επίπεδο της αντίληψης των αγροτών. Αυτή η εργασία προσπαθεί να 
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εισέλθει στη σχέση της αντίληψης των παραγωγών και των κοινωνικο-οικονομικών 

και γεωργικών χαρακτηριστικών. Η Θεσσαλία, είναι μια περιοχή όπου η υιοθέτηση 

του αγροτο-περιβαλλοντικού προγράμματος μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική 

γεωργική στρατηγική. Έχουν, επίσης, γίνει και συγκρίσεις με σχετικά ερευνητικά 

   Η διαχείριση στη γεωργία, θεωρείται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη 

ιατήρηση και το μέλλον του κλάδου. Παρόλα αυτά είναι σε πρακτικό επίπεδο ακόμα 

 και της 

ης της χρήσης. Παρόλα αυτά, η διαχείριση στη γεωργία σχετίζεται με 

υσίες οικονομικών ωφελειών, οι οποίες έχουν σα συνέπεια από την άρνηση 

αποτελέσματα, για να θέσει την ανάπτυξη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την υιοθέτηση 

και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της ελληνικής γεωργίας. Έχουν 

χρησιμοποιηθεί και διευρυνθεί διάφορα οικονομετρικά εργαλεία. Τέτοια εργαλεία 

προέρχονται από το θεωρητικό περίγραμμα στο οποίο θέσαμε τις υποθέσεις μας.  

 

 

5.2. Η συμμετοχή των αγροτών στα αγροτο-περιβαλλοντικά σχέδια (Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των αγροτών σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

προστασίας) 

 

  

δ

υπό σχεδιασμό. Η νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία της επιχείρησης και των 

νοικοκυριών βασίζουν τα ευρήματα τους στις θεωρίες του κέρδους

μεγιστοποίησ

θ

ανάληψης δράσης που θα μειώσει τα κοινωνικά οφέλη από τη χρήση της γης ή την 

επένδυση τέτοιων ωφελειών (Colman, 1994). Ο Wilson (1996) χαρακτήρισε τους 

αγρότες ως μια ομοειδή ομάδα που οι αποφάσεις τους επηρεάζονται περισσότερο από 

εξωτερικούς παράγοντες όπως πολιτικές ή πληρωμές σχεδίων, παρά από εσωτερικούς 

παράγοντες όπως συμπεριφορές για τα αγροτο-περιβαλλοντικά θέματα και το 

περιβάλλον. Ένας αριθμός πρόσφατων εργασιών τόνισε τη σημαντικότητα της 

συμπεριφοράς των παραγωγών για κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε 

σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ένα ευρύτερο πεδίο η διαχείριση στη 

γεωργία μπορεί να ασκείται για ένα σύνολο κινήτρων, και έτσι διαφέρει από αγρότη 

σε αγρότη σε σχέση με τη συμπεριφορά τους, τις αντιλήψεις και την ηθική τους.  

Είναι λοιπόν ο ρόλος των δημιουργών των πολιτικών να σχεδιάσουν και να εισάγουν 

συστήματα που να κάνουν τους αγρότες να προσέχουν τη διαχείριση της λειτουργίας 

των αγρών και να τους δίνουν κίνητρα που θα τους πείθουν να αλλάξουν τις 

πρακτικές τους.  
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     Η συνεισφορά της εκπαίδευσης και της εξάσκησης στις γεωργικές πρακτικές 

γίνεται σημαντικότερη σε περιπτώσεις όπου αναφερόμαστε σε περιβαλλοντικά 

θέματα. Το μορφωτικό επίπεδο είναι ένας σημαντικός δείκτης της ποιότητας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου και επηρεάζει την ικανότητα του παραγωγού να οργανώνει τη 

δράση των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του έτσι ώστε να ψάχνει για 

εναλλακτικές λύσεις και να αποφεύγει τις υπερβολικές απώλειες. Η ηλικία του 

    

όφαση του γεωργού να εισάγει καινούργιες 

παραγωγού δίνει ένα σημαντικό δείκτη για την εξήγηση της υιοθέτησης νέων 

πρακτικών και τεχνολογιών σε επίπεδο αγρού. Οι νέοι παραγωγοί βρέθηκε ότι είναι 

πιο δεκτικοί στη μάθηση καινούριων πρακτικών και ότι μπορεί να πάρουν πιο εύκολα 

ρίσκα λόγω των ευρύτερων οριζόντων σχεδιασμού (Adesina and Zinnah, 1993).  

Πρέπει να τονιστεί ότι οι νέοι αγρότες είναι «παίχτες», ενώ οι παλαιότεροι είναι 

περισσότερο «συμβιβασμένοι». Επίσης, η ηλικία σχετίζεται με τη δεκτικότητα του 

παραγωγού (Damianos and Skuras, 1995), και η εκπαίδευση είναι συνδεδεμένη με 

την ικανότητα ενός παραγωγού να αντιλαμβάνεται και να υιοθετεί τις οικονομικές 

αλλαγές σε περιβαλλοντικές θεωρήσεις.  

     Πιο συγκεκριμένα, η γεωργική εκπαίδευση είναι άλλη μια πηγή γνώσης και 

πληροφορίας, ταιριάζει τη γνώση με διαφορετικές συμπεριφορές και τα ενώνει σε ένα 

περίβλημα, που χρησιμοποιείται για να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να εκτιμήσει την 

τοποθεσία του αγρού και δυνατότητες διαχείρισης (Porceddu and Rabbinge, 1997).  

Σε κάποιες πρόσφατες εμπειρικές μελέτες η έκταση του αγρού βρέθηκε να είναι μια 

σημαντική μεταβλητή που εξηγεί την απ

γεωργικές πρακτικές, καινούργιες καλλιεργητικές τεχνικές ή ακόμα και να 

συμμετάσχει σε αγροτο-περιβαλλοντικά προγράμματα και σχέδια. Οι Damianos και  

Skuras (1995) πρότειναν δύο τύπους μονάδων μέτρησης του μεγέθους του αγρού. 

Μια μονάδα μέτρησης αντιστοιχεί στην καλλιεργούμενη από τον παραγωγό έκταση 

σε φυσικούς όρους (εκτάρια), και η άλλη είναι εκφρασμένη με όρους μικτού κέρδους 

που δημιουργείται μόνο από αγροτικές δραστηριότητες. Εμπειρικά στοιχεία έδειξαν 

ότι αυτοί που καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις είναι πιο δεκτικοί στην αλλαγή των 

υπαρχουσών πρακτικών με καινούριες ή να υιοθετήσουν νέες καλλιέργειες. Επιπλέον, 

αυτοί με μεγάλες εκτάσεις είναι πιο πιθανό να πάρουν ρίσκα για διαχειριστικές 

αποφάσεις που θα σηματοδοτούν αλλαγή της χρήσης της γης, από ότι αυτοί με τις 

μικρότερες εκτάσεις. 

     Οι παραγωγοί είναι πιθανό να συζητούν τα αγροτο-περιβαλλοντικά προγράμματα 

με συγγενείς ή γείτονες και η συμμετοχή του ενός μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 
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να συμμετάσχουν και άλλοι. Όπως τονίζει ο Wilson (1996), παράγοντες όπως η 

συμμετοχή των γειτόνων μπορεί να επηρέασαν της απόφαση των παραγωγών να 

συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα ευαίσθητων περιοχών, επηρεάζοντας 

τη συμπεριφορά τους. Η ποσότητα της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στον 

 πληρωμές για τη συμμετοχή ή το συμφέρον για διαχείριση και άλλους 

μ χ

 ο σ

ν 

αζεύτηκε το 1997 στην πιο σημαντική παραγωγό περιοχή της Ελλάδας, τη Λάρισα 

 3). Τα δεδομένα μαζεύτηκαν από έρευνα αντιπροσωπευτικού δείγματος 237 

ων αγροτικών νοικοκυριών του νομού. Η πραγματική έρευνα 

παραγωγό, είναι ένα σημαντικό σημείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για αλλαγή 

της χρήσης της γης (Damianos and Skuras, 1995). Επιπρόσθετα, εξετάζει την κριτική 

συμπεριφορά αυτού που λαμβάνει τις αποφάσεις, για την εξεύρεση και εκτίμηση της 

κατάλληλης κατεύθυνσης της επιχειρησιακής ανάπτυξης, και κατέληξε ότι η έρευνα 

μπορεί να περιοριστεί στην παρατήρηση και διατύπωση της συμπεριφοράς των 

γειτόνων.  

     Ο νόμος 91/676 για τα νιτρικά, σαν βασικό εργαλείο για το αγροτο-

περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της αναθεωρημένης ΚΑΠ του 1992, ήταν μια 

προσπάθεια ενάντια στη μείωση της απώλειας του εδάφους από διάβρωση και τη 

βελτίωση της ποιότητας του νερού. Πριν από αυτές τις δράσεις, πρακτικές 

προστασίας υιοθετήθηκαν εθελοντικά από τους παραγωγούς, συχνά έχοντας ως 

κίνητρο τις

προσωπικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, συ μετο ή σημαίνει καταμερισμός πόρων και 

κυρίως γης. Οι αποφάσεις που αφορ ύν τις τεχνικές της χρήσης της γης, ανήκουν τις 

αποφάσεις με ρίσκο. Για αυτό το λόγο, έχει χρησιμοποιηθεί ένα περιγραφικό και 

αναλυτικό ερευνητικό πλαίσιο για ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται με 

αλλαγή των αποφάσεων για χρήση της γης. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, όπως 

χαρακτηριστικά του τύπου της γεωργικής έκτασης, ηλικία και μόρφωση, μέγεθος της 

οικογένειας, πολλαπλές δραστηριότητες και επαφές, μας οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι οι αλλαγές στη χρήση της γης σχετίζονται με την επιδείνωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος και πιστεύεται ότι θα έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

 

5.2.1. Η έρευνα  

 

     Τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την υπολογισθείσα 

παλινδρόμηση προέρχονταν από διάφορες πηγές. Ένας αριθμός δεδομένω

μ

(Πίνακας

τυχαία επιλεγμέν
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χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει συμπεριφορές όσον αφορά το αγροτο-

. Τ

ε n c

ης, είναι η πιο 

παραγωγοί Συμμετέχοντες 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ε Ε. (Νόμος 2078/92). ο ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκ  από τον Drake του Swedish U iversity of Agricultural S iences, για 

8 χώρες της Ε.Ε., παίρνοντας τυχαία δείγματα από κάθε χώρα. Λόγω έλλειψης 

στοιχείων όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των αγροτικών περιουσιών στις 

προς έρευνα περιοχές, χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία που πάρθηκαν από το 

RICA/FADN ώστε να εκτιμήσουνε τα μικτά κέρδη του δείγματός μας. 

     Η οικονομία της Θεσσαλίας συνεισφέρει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) 

κατά 6% και επίσης είναι δεύτερη όσον αφορά τη σημαντικότητα του αγροτικού 

τομέα της. Η Θεσσαλία είναι η παραγωγικότερη περιοχή όσον αφορά τα βιομηχανικά 

προϊόντα σε εθνικό επίπεδο. Υπολογίζεται στο 46% της συνολικής παραγωγής, ενώ η 

καλλιεργούμενη έκταση των βιομηχανικών προϊόντων υπολογίζεται σε 33% της 

συνολικής παραγωγής σε τέτοιου είδους καλλιέργειες. Η Λάρισα, επίσ

παραγωγική περιοχή της Θεσσαλίας, κατέχοντας το 35% της συνολικής αγροτικής 

της παραγωγής και το 36% όλων των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων της 

περιοχής   

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Όλοι οι Συμμετέχοντες  Μη-

Αριθμός αγροτισσών  38 15 23 

Αριθμός αγροτών 199 95 104 

Μέση ηλικία (σε χρόνια) 45 44 46 

Αριθμός παιδιών κάτω των 18 110 61 49 

χρόνων 

Μέσο καθαρό εισόδημαa 13.5 11.5 9.5 

Μέση καλλιεργήσιμη έκταση σε 20.7 24.2 17.3 

εκτάρια 

    

Σημείωση: a Εκατομμύρια δρχ.    

Πίνακας 3. Κύρια χαρακτηριστικά του δείγματος 
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     Η Θεσσαλία συγκεντρώνει μια αυξημένη παραγωγ βακιού. Η παραγωγή 

90% των βιομηχανικών προϊό που 

αι στην περιοχή. Λόγω της εντατικής χρήσης φυτοπροστατευτικών 

ροϊόντων, η παραγωγή βαμβακιο  μπορεί να  σοβαρή ζημιά στην 

ινω  πηγών, και  ποιότητα του . 

κής νομοθεσίας που εφαρμόστηκε στη    

χ

φ ς

 τροποποιημένο μοντέλο επιλογής 

αρτοφυλακίου, συνδυασμένο με μια θεωρητική προσέγγιση. Σκοπός μας ήταν να 

ναγνωρίσουμε τους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά 

κές που 

 την αγροτο-περιβαλλοντική νομοθεσία (2078/92) της 

.Ε. Παρόλα αυτά δόθηκε έμφαση στο βαθμό έντασης της υιοθέτησης όπως 

ε έκταση ο Θ

λ χ  ε ν

ιτικές. Όπως τονίστηκε, πρέπει να κατασκευαστεί ένα 

ή βαμ

βαμβακιού υπολογίζεται στο 

παράγοντ

όλων ντων 

π ύ προκαλέσει

ποιότητα του εδάφους, των υδάτ ν στην  περιβάλλοντος

Γενικά, το μέρος της αγροτο-περιβαλλοντι

Θεσσαλία, είναι ένα πρόγραμμα μείωσης που κατέληξε σε γεωργικές πρακτικές που 

είναι επωφελείς για το περιβάλλον. Η χρήση ημικών, όπως λιπασμάτων, μειώθηκε 

και τέθηκε κάτω από ένα επίπεδο ανα ορά .  

 

 

5.2.2. Ένα μοντέλο προσδιορισμού της συμμετοχής των αγροτών σε αγροτο-

περιβαλλοντικά σχέδια    

 

     Στην εργασία αυτή υιοθετήσαμε ένα

χ

α

αποτελέσματα στην απόφαση των παραγωγών να υιοθετήσουν πρακτι

εξηγούνται λεπτομερώς από

Ε

μετρήθηκ  από την γης. Υποτίθεται ότι  σκοπός ενός γεωργού στη εσσαλία 

που δεν παίρνει ρίσκα είναι η μεγιστοποίηση των αναμενόμενων χρήσεων από τη 

γεωργία. Για το όγο αυτό οι παραγωγοί έ ουν την επιλογή ίτε α διατηρήσουν τις 

παραδοσιακές μεθόδους γεωργίας (Τ), ή να υιοθετήσουν τα μέτρα 2078/92 (Α). 

Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η υιοθέτηση καινούριων μέτρων έχει ρίσκο. Οι 

παραγωγοί ρισκάρουν να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή τους, αφού η υιοθέτηση 

των αγροτο-περιβαλλοντικών μέτρων προϋποθέτει τη μείωση χρήσης λιπασμάτων και 

φυτοπροστατευτικών ουσιών.  

     Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις οι αγρότες δε θέλουν να αλλάξουν, αφού οι 

παραδοσιακές πρακτικές αντιπροσωπεύουν το λιγότερο ρίσκο στις δυναμικές 

γεωργικές αγορές (Nowak, 1992). Έτσι, η ποικιλία του επιπέδου παραγωγής 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και άλλες συγκεκριμένες 

μεταβλητές που επηρεάζουν την ικανότητα του νοικοκυριού να διαπραγματεύεται 

καινούριες στρατηγικές και πολ
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μοντέλο υιοθέτησης του 2078/92 από ένα αγροτικό νοικοκυριό. Δύο κύριες υποθέσεις 

είναι συμβατές με την συγκεκριμένη περίπτωση: ο κάθε παραγωγός ξεχωριστά είναι 

διατεθειμένος να μεγιστοποιήσει τη χρήση της γης, ενώ η υιοθέτηση του 2078/92 θα 

επηρεάσει μέρος της γης και της παραγωγής του. Το μοντέλο επιλογής 

χαρτοφυλακίου τελειώνει με τη μεγιστοποίηση του κέρδους, που είναι βασισμένη στα 

οικονομικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, τις παραγωγικές δραστηριότητες των 

συγκεκριμένων νοικοκυριών, και τέλος τα κοινωνικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των νοικοκυριών.  

     Μια ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένες μεταβλητές τις συμμετοχή/μη 

συμμετοχή εισάχθηκε με σκοπό να ερευνηθούν οι αιτίες τη  συμμόρφωση  ή μη με 

τα αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα (2078/92). Αυτού του είδους το μοντέλο 

παλινδρόμησης, με τη συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή, είναι κάπως 

διαφορετικό από ένα κοινό μοντέλο π λινδρό ηση . Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι 

ένας διχοτομικός δείκτης της συμμε

 ς ς

 α μ ς

τοχής/μη συμμετοχής. Έτσι, ο καλύτερος κανόνας 

 

όπου ραδοσιακές δραστηριότητες και το   

VA σχέδια. Για την αναγνώριση των

κύριων παραγόντων της απόφασης συμμετοχής, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο 

αναγνώριση του κανόνα απόφασης της εξίσωσης (1) (Greene, 1997): 

 

 

επιλογής δίνεται από τον τύπο:  

 

 

 

(1) 

 

 

 το VT  είναι η αναμενόμενη χρήση από τις πα

είναι η αναμενόμενη χρήση από συμμετοχή στα  

για 

(2) 
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Τα οριακά αποτελέσματα του μοντέλου (Greene, 1997) δίνονται από τον τύπο: 

 

 

(3)

 

 

αρόλα αυτά η ακριβής ποσότητα γης που θα αφεθεί στα συγκεκριμένα μέτρα 

ουθο: 

 

 

 

όπου το Yij είναι η ποσότητα γης που θα ανατεθεί για τα συγκεκρ

η

σχετικός με τη χρήση από ένα συγκεκριμένο αγροτικό νοικο

συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων, το β είναι ένας φορέας άγνωστων πρ

εκτίμηση παραμέτρων, και το eij είναι ένα υπολλειματικό λάθος π

οτελέσματα από το μοντέλο (Greene, 1997) δίνονται από 

ν τύπο: 

 

 

(5)

 

ύ , τ

νη αξία της εξαρτημένης μεταβλητής από όλες τις παρατηρήσεις, 

αντιπροσωπεύεται από το Ε (Ρ), η αναμενόμενη αξία της εξαρτημένης μεταβλητής 

 

Π

διαχείρισης, από ένα νοικοκυριό, μπορεί να δοθεί από ένα μοντέλο σαν το ακόλ

(4)  

 

 

 

ιμένα μέτρα 

ς μεταβλητών 

κυριό των 

ος 

ου διακινείται 

φυσιολογικά. Τα οριακά απ

διαχείρισης από κάθε παραγωγό, Xij είναι ένας φορέας επεξήγησ

το

 

 

     Η παραπάνω λειτουργία αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να παρατηρήσουμε μια 

μη-λογοκριμένη παρατήρηση.  

     Ακολο θως παραθέτουμε ένα πλαίσιο αποσύνθεσης που προτάθηκε από ους 

McDonald και Moffit (1980), τα αποτελέσματα των αλλαγών των συγκεκριμένων 

μεταβλητών στις πιθανότητες συμμετοχής και στις εντάσεις χρήσης (έκταση γης που 

επιμερίζεται κατά τον 2087/92) μπορούν να ληφθούν υπόψιν. Ας υποτεθεί ότι η 

αναμενόμε
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που είναι εξαρτημένη από τον παραγωγό που συμμετέχει, βρισκόμενος άνω από το 

ι άνω από το 

όριο αντιπροσωπεύεται με το F (z) [(όπου z= Xb/σ)]. Η μαθηματική σχέση από αυ

τις υποθέσεις φαίνεται από τον τύπο: 

 (6) 

: την αλλαγή της πιθανότητας να συμμετάσχει 

άποιος στα αγροτο-περιβαλλοντικά σχέδια, και την αλλαγή της έντασης της χρήσης 

(καταμερισμένη γη) του προγράμματος μείωσης νιτρορύπανσης, για τους 

.  

τή είναι ένας διχοτομικός δείκτης της συμμετοχής/μη 

παίρνει την 

 που 

συμμετέχουν. Επιπλέον, η έκταση συμμετοχής (PART1) στα μέτρα του 2078/92 

μενης σχέσης μεταξύ ηλικίας και μορφωτικού 

πιπέδου (Damianos και Skuras, 1995), κατασκευάστηκε μια μεταβλητή που 

 π

πάνω όριο, δίνεται σαν Ε (p).Η πιθανότητα για τον παραγωγό να είνα

τές 

 

 

 

     Τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των αγροτών όσον αφορά τη συμμετοχή τους 

σε σχέδια, για μια δεδομένη αλλαγή του επιπέδου ειδικών ιδιοτήτων της ποικιλίας 

στον 2078/92, μπορεί να σπάσει σε δύο μέρη, διαφοροποιώντας την (6) σε σχέση με 

την συγκεκριμένη αλλαγή: 

 

(7) 

 

     Έτσι, μια αλλαγή του επιπέδου ενός εκ των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 

προγράμματος έχει δύο αποτελέσματα

κ

παραγωγούς που συμμετέχουν ήδη

 

 

5.2.3. Ορισμός των μεταβλητών 

 

     Η εξαρτημένη μεταβλη

συμμετοχής. Η συμμετοχή στα αγροτο-περιβαλλοντικά μέτρα (PART) 

τιμή 1 για τους αγρότες που συμμετέχουν και την τιμή 0 για αυτούς δεν 

παίρνει την τιμή 0 για τους μη-συμμετέχοντες και άπειρο για συμμετέχοντες σε σχέση 

με τον αριθμό των εκταρίων που κατανέμονται στα αγροτο-περιβαλλοντικά σχέδια. 

     Στο σημείο που οι νέοι γεωργοί με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο μπορεί να 

δύνανται να υιοθετήσουν πιο εύκολα τις νέες μεθόδους και καλλιεργητικές 

στρατηγικές και λόγω της αναμενό

ε
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λαμβάνει υπόψη την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Αυτή η μεταβλητή (YOUNG) 

γρότες ηλικίας κάτω των 39 ετών με απολυτήριο 

υκείου και αντιθέτως το 0. Η εξάσκηση εκφράζεται από μια μεταβλητή 

ό 

α   

έ

αγωγός πιστεύει πως τα 

β  F ι

παίρνει την τιμή 1 για νέους α

λ

(AEDUCAT) για τους αρχηγούς των αγροτικών νοικοκυριών που έχουν τελειώσει 

κάποιο πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης. Η μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 αν ο 

αρχηγός του συγκεκριμένου νοικοκυριού έκανε γεωργική εκπαίδευση (κύκλοι 

μαθημάτων-σεμιναρίων κ.λ.π.) και την τιμή 0 αν δεν έκανε. 

     Η γεωργική έκταση εκφράζεται με όρους ευρωπαϊκών μονάδων μεγέθους (ESU) 

που είναι βασισμένη στην εκτίμηση των σχετικών μικτών κερδών για κάθε αγροτικ

νοικοκυριό. Για να ξεχωρίσουμε μεταξύ τάξεων διαφορετικών μεγεθών, 

δημιουργήθηκαν δύο ομάδες αγροτικών νοικοκυριών. Η μια περιλαμβάνει αγροτικές 

εκτάσεις μικρότερες από 16 ESU και αντιπροσωπεύει τις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους αγροτικές εκτάσεις, και η δεύτερη περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις 

μεγαλύτερες από 16 ESU και αντιπροσωπεύει τις μεγάλου και πολύ μεγάλου 

μεγέθους αγροτικές εκτάσεις. Οι γειτονικοί αγρότες που συμμετέχουν σε οποιδήποτε 

σχέδιο των γροτο-περιβαλλοντικών μέτρων εκφράζονται από τη μεταβλητή 

(NEIGHB). Αυτή η μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 αν οι γείτονες ή οι συγγενείς 

συμμετέχουν σε τέτοια αγροτο-περιβαλλοντικά σχέδια και την τιμή 0 αν όχι. Η 

διακρινόμενη κερδοφορία που χει ο κάθε παραγωγός εκφράζεται από τη μεταβλητή 

(PROFIT). Αυτή η μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 αν ο παρ

κέρδη του θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον, και την τιμή 0 αν όχι. Επιπρόσθετα ο 

βαθμός διαθέσιμης πληροφορίας στον αρχηγό του αγροτικού νοικοκυριού εκφράζεται 

από τη μετα λητή (IN O) και παίρνε  την τιμή 1 αν ο παραγωγός έχει επαρκή 

πληροφόρηση μέσω επαφών με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και 0 αν όχι. 

Οι ορισμοί τόσο των εξαρτημένων όσο και των ανεξάρτητων μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Ορισμός μεταβλητών 
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6. Η Έρευνα 

   Πάνω στην προηγούμενη μελέτη στηρίχθηκε και το ερευνητικό κομμάτι της 

υγκεκριμένης εργασίας. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε ως βάση τα δεδομένα που 

εριλάμβανε η εργασία, ώστε να φτιάξουμε το δικό μας ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία 

ι αναλύσαμε δίνουν κάποιους πολύ ενδιαφέροντες προβληματισμούς. 

        Τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την υπολογισθείσα 

π

 

   

% της 

 

  

σ

π

που πήραμε κα

  

παλινδρόμηση μαζεύτηκαν από έρευνα αντιπροσωπευτικού δείγματος 33 τυχαία 

επιλεγμένων αγροτικών νοικοκυριών του νομού Λάρισας. Η ραγματική έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει συμπεριφορές όσον αφορά τα αγροτο-

περιβαλλοντικά προγράμματα της Ε.Ε. (Νόμος 2078/92) καθώς και τα προγράμματα

του μέτρου 4.3. (Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών).  

     Η οικονομία της Θεσσαλίας συνεισφέρει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) 

κατά 6% και, επίσης, είναι δεύτερη όσον αφορά τη σημαντικότητα του αγροτικού 

τομέα της. Η Θεσσαλία είναι η παραγωγικότερη περιοχή όσον αφορά τα βιομηχανικά 

προϊόντα σε εθνικό επίπεδο. Υπολογίζεται στο 46% της συνολικής παραγωγής, ενώ η 

καλλιεργούμενη έκταση των βιομηχανικών προϊόντων υπολογίζεται σε 33

συνολικής παραγωγής σε τέτοιου είδους καλλιέργειες. Η Λάρισα, στην οποία έγινε η 

έρευνά μας, είναι η πιο παραγωγική περιοχή της Θεσσαλίας, κατέχοντας το 35% της 

συνολικής αγροτικής της παραγωγής και το 36% όλων των άλλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων της περιοχής. Συνεπώς, ήταν με τα δεδομένα που είχαμε πάρει από 

την πιο πάνω έρευνα η πιο ενδιαφέρουσα από πλευράς συλλογής δεδομένων περιοχή 

για να κάνουμε την έρευνά μας. 
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Χαρακτηριστικά Όλοι οι 

παραγωγοί 

Αριθμός αγροτισσών  8 

Αριθμός αγροτών 25 

Μέση ηλικία (σε χρόνια) 45 

Αριθμός παιδιών κάτω των 18 

χρόνων 

10 

Μέσο καθαρό εισόδημαa 11.5 

Μέση καλλιεργήσιμη έκταση σε 20.7 

εκτάρια 

Πίνακας 5. Κύρια χαρακτηριστικά 

 

του δείγματ

ρώνει μια αυξημένη παραγωγή βαμβακιού. Η παραγωγή 

90% των βιομηχανικών προϊόντων που 

αι στην περιοχή. Λόγω της εντατικής χρήσης φυτοπροστατευτικών 

εί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην 

οιότητα του εδάφους, των υδάτινων πηγών, και στην ποιότητα του περιβάλλοντος. 

 

 μορφωμένοι αγρότες μπορεί να έχουν θετική επιρροή 

την αύξηση του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και στην υιοθέτηση 

ρογραμμάτων και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, βρέθηκε ότι συνθέτει ένα 

μας. Αυτή η μεταβλητή, όπως αναμένονταν, 

οκαλύπτει και στις δύο αποφάσεις μια γραμμική σχέση, και παρουσιάζεται ως ένας 

π α  π

ος 

     Η Θεσσαλία συγκεντ

βαμβακιού υπολογίζεται στο 

παράγοντ

όλων 

προϊόντων, η παραγωγή βαμβακιού μπορ

π

Για το λόγο αυτό έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια μια προσπάθεια ενημέρωσης 

του αγροτικού κόσμου όσον αφορά τα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Καλλιεργειών, και τα οφέλη που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί, αλλά κυρίως τα 

οφέλη που θα απολαμβάνουν οι καταναλωτές, μετά τη συνολική συμμόρφωση κάτω 

από αυτούς τους κανόνες.  

 

 

     6.1. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

  

     Η υπόθεση ότι οι νέοι και

σ

π

σημαντικό παράγοντα στην ανάλυσή 

απ

στατιστικά σημαντικός παράγοντας. Υψηλού επιπέδου μόρφωση σημαίνει υψηλός 

βαθμός κατανόησης και γρήγορης ροσ ρμογής σε νέες μεθόδους αραγωγής 

περισσότερο φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον. Αυτό, όσο και προηγούμενα 
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ευρήματα, δείχνουν ότι οι μορφωμένοι αγρότες έχουν καλύτερες δυνατότητες 

επεξεργασίας πληροφοριών και μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνικές 

διαχείρισης (Damianos και Skuras, 1995).  

     Επίσης, ανακύπτει ξεκάθαρα μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ μεγέθους 

και αποφάσεων συμμετοχής. Το μέγεθος του κλήρου εμφανίζεται να είναι άλλος ένας 

σημαντικός παράγοντας στην απόφαση κατανομής της γης. Αφού το οικονομικό 

μέγεθος υπολογίστηκε σύμφωνα με τα μικτά κέρδη του κλήρου, το επίπεδο του 

μεγέθους του κλήρου με όρους μικτού κέρδους και χρεών επηρεάζει τις αποφάσεις 

οι συγγενείς που συμμετέχουν ήδη 

εφαρμογή του προγράμματος. Η αγροτική εκπαίδευση αυξάνει την ικανότητα του 

συμμετοχής. Τα αποτελέσματα που αφορούν το μέγεθος του αγρού και είναι 

εκφρασμένα με οικονομικούς όρους, επιδέχονται δύο εξηγήσεων. Τονίζεται ότι πάνω 

από ένα συγκεκριμένο επίπεδο μεγέθους του κλήρου, που εδώ μετριέται σε ESU, η 

υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα επιμερισμού του σταθερού 

κόστους. Αποδείχθηκε ότι η περιοχή που διανέμεται για μοντέρνες καλλιέργειες 

αυξάνεται με το μέγεθος του αγρού, αν μειωθεί τα συνολικό ρίσκο και έτσι, οι 

αποφάσεις υιοθέτησης υπολογίζουν το βαθμό του ρίσκου και τη στάση αυτών που 

παίρνουν τις αποφάσεις έναντι των ρίσκων, και η οποία δεν είναι ανεξάρτητη με το 

μέγεθος του αγρού. Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αγρού, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή και η διανομή της γης στα αγροτο-περιβαλλοντικά 

μέτρα του 2078/92. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη μείωση της μόλυνσης 

από τα νιτρικά, αφού όσο μεγαλύτερος είναι ο γεωργικός κλήρος με όρους μικτού 

κέρδους, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρήση νιτρικών και φυτοφαρμάκων σε απόλυτους 

όρους  καθώς και σε όρους ανά μονάδας έκτασης. 

     Το εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει αγροτικές περιουσίες μπορεί να έχει 

σημαντικές επιδράσεις στην απόφαση του παραγωγού να υιοθετήσει προγράμματα 

και πρακτικές σε επίπεδο αγρού. Οι γείτονες και οι συγγενείς επηρεάζουν τους 

παραγωγούς όταν είναι να παρθούν αποφάσεις που αφορούν γεωργικές πρακτικές. 

Αποδείχθηκε από την ανάλυση ότι οι γείτονες και 

σε προγράμματα που προωθούν την περιβαλλοντική προστασία παίζουν σημαντικό 

ρόλο στο σχηματισμό της άποψης των γεωργών όσον αφορά την εφαρμογή των 

μέτρων του 2078/92. 

     Βρέθηκε μια θετική σχέση μεταξύ της αγροτικής εκπαίδευσης και της συμμετοχής 

σε αγροτο-περιβαλλοντικά προγράμματα. Η μεταβλητή «συγγενής» έχει σημαντική 

επίδραση στην απόφαση που αφορά το μέγεθος της γης που θα δοθεί για την 
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γεωργού να υιοθετεί βελτιωμένες πρακτικές και έτσι επηρεάζει το μείγμα που 

χρησιμοποιείται στις διαδικασίες του αγρού (λιπάσματα, φυτοπροστασία κ.λ.π.).  

 την επίδρασή της στην πιθανότητα συμμετοχής. Η συμμετοχή των 

ατα ολοκληρωμένης διαχείρισης, είχαν διαβάσει σχετικά 

Επιπλέον, η αγροτική εκπαίδευση σε σχέση με την πρόσβαση σε πληροφορίες και 

άλλους εξωτερικούς παράγοντες γύρω από της αγροτικές δραστηριότητες των 

παραγωγών, δίνουν περισσότερη κατανόηση σε αυτούς του κόστους και των 

ωφελειών που προκύπτουν από την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

προστασίας. 

      Το μέγεθος του αγρού, σε όρους μονάδων οικονομικού μεγέθους, έχει μια 

σημαντικά θετική επίδραση στην πιθανότητα υιοθέτησης των σχεδίων και επίσης στο 

μέγεθος/ένταση της συμμετοχής. Η αγροτική εκπαίδευση έχει πολύ σημαντική 

επίδραση και στις δύο πιθανότητες, αλλά η επίδρασή της στην πιθανότητα να δοθεί 

μεγαλύτερη έκταση γης στην αγροτο-περιβαλλοντική νομοθεσία είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη από

γειτόνων σε αγροτο-περιβαλλοντικά σχέδια έχει επίσης μια θετική, στατιστικά 

σημαντική, επίδραση στις δύο πιθανότητες. Παρόλα αυτά, το μέγεθος της επίδρασης 

είναι μεγαλύτερο στην πιθανότητα οι παραγωγοί να διαθέσουν περισσότερη γη στα 

προγράμματα προστασίας. Επιπλέον, οι νέοι και μορφωμένοι αγρότες είναι πιο 

πιθανό να συμμετέχουν σε σχέδια αποκαλύπτοντας μια θετική σχέση και στις δύο 

πιθανότητες, αλλά η επίδραση στην απόφαση για κατανομή της γης είναι μεγαλύτερη 

από ότι η επίδραση στη συμμετοχή. Η αποσύνθεση έχει χρήσιμες πολιτικές συνέπειες 

για στοχοθέτηση κινήτρων και προγράμματα εκπαίδευσης για μείωση της χρήσης 

χημικών από τους αγρότες. 

     Ένα άλλο στοιχείο που κατέδειξε η έρευνα ήταν ότι οι αγρότες δεν είναι τόσο 

δεκτικοί στο να συμμετάσχουν σε σχέδια που δεν έχουν άμεσα οικονομικά οφέλη με 

τη μορφή της επιδότησης. Βέβαια, οι νέοι σε ηλικία άνθρωποι είναι περισσότερο 

προβληματισμένοι στο θέμα της ποιότητας και στο κατά πόσο αυτή θα παίξει ρόλο 

στο μέλλον. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, οι 20 από τους 33 αγρότες ήξεραν τι 

περιλαμβάνουν τα προγράμμ

με τα προγράμματα σε αγροτικά περιοδικά και στον τοπικό τύπο και είχαν 

προβληματιστεί με το γεγονός ότι σε λίγα χρόνια το προϊόν που θα διακινούν θα 

πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένο. Βέβαια στο βαμβάκι σαν καλλιέργεια, 

γύρο από το οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, δεν έχουν ωριμάσει ακόμα τόσο οι 

συνθήκες, ώστε να νοιώσουν οι παραγωγοί ότι είναι υποχρεωμένοι να πιστοποιούν το 

προϊόν τους, για να μπορούν να το διαθέσουν. Έτσι, οι 16 από τους 20 αγρότες που 
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είχαν ασχοληθεί με τα προγράμματα αυτά ήταν νέοι και μορφωμένοι αγρότες, 

κάποιοι εκ των οποίων είχαν και πτυχίο γεωπόνου. Οι άλλοι 13 αγρότες δεν είχαν 

ασχοληθεί καθόλου με τα προγράμματα αυτά και δεν ήξεραν τι περιλαμβάνουν. Από 

την άλλη, οι πιο πολλοί από τους παραγωγούς βλέπουν στα Προγράμματα 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών ένα μέσο για μείωση του συνολικού 

κόστους της καλλιέργειάς τους, απολαμβάνοντας παράλληλα τα οφέλη που θα τους 

προσφέρει η συμμετοχή τους σε ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα. Έτσι, οι νέοι και 

μορφωμένοι κυρίως άνθρωποι, που έτσι κι αλλιώς κρατούσαν μια υποτυπώδη 

οργάνωση των καλλιεργειών τους, βλέπουν τα προγράμματα αυτά σαν μέσο να 

οργανωθούν ακόμα καλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι επιδοτείται 

κατά 75% η πρόσληψη γεωπόνου και η υποστήριξη από σύμβουλο της 

εκμετάλλευσης, αλλά και ότι επιδοτούνται διάφορες διαδικασίες, όπως αναλύσεις 

εδάφους και υπολλειμάτων, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο σε νέους παραγωγούς να 

εντατικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές τους. 

     Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που βγαίνει από την έρευνα, είναι ο 

προβληματισμός των παραγωγών σε μεγάλο ποσοστό για το μέλλον της ελληνικής 

γεωργίας και για το πώς θα επηρεαστούν τα επόμενα χρόνια ο  πωλήσεις των 

προϊόντων τους από την εισαγωγή ομοειδών προϊόντων από άλλες χώρες, που λόγω 

μειωμένου κόστους παραγωγής, μπορούν και διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.  

     Ένας άλλος έντονος προβληματισμός που εκφράστηκε 

ι

συνολικά, ήταν αν θα 

 

ν το 

α 

έ

α . 

μπούνε στη λογική της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών για παραγωγή βιοντίζελ και 

βιοαιθανόλης, αν συμφέρει η συμβολαιακή μορφή γεωργίας, και ποιες καλλιέργειες 

θα πρέπει να διαλέξουν ώστε να έχουν τα κέρδη που είχαν καλλιεργώντας βαμβάκι. 

     Τέλος, αναδείχθηκε το γεγονός ότι ενώ ξεκινάει από τις αρχές του αρχές του 2006 

να εφαρμόζεται η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι αρχές της που αφορού

περιβάλλον, οι παραγωγοί έχουν μικρό βαθμό ετοιμότητας όσον αφορά την 

ενημέρωση τους από διάφορους φορείς. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με την καλλιέργεια 

του βαμβακιού μετά το 2013 που σταματάνε οι επιδοτήσεις και είναι 

προβληματισμένοι αλλά δεν έχουν ενημέρωση για το ποιες καλλιέργειες θ

αντικαταστήσουν την καλλιέργεια του βαμβακιού, ώστε να δίνουν ένα ικανοποιητικό 

εισόδημα στον παραγωγό. Επίσης, οι νέοι αγρότες προβληματίζονται έντονα για το 

ποια μορφή θα χει η γεωργία τα επόμενα χρόνια και πώς θα διαμορφώσουν τις 

επιχειρήσεις τους ώστε να είναι κερδοφόρες, χωρίς να έχουν ανάγκη τις επιδοτήσεις 

για ν  επιβιώσουν
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     6.2.  Συμπεράσματα  

        Η αρχή της μεθόδου είναι ο συνδυασμός βιολογικών καλλιεργητικών και χημι-

ών μεθόδων για την αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών κι έχει σαν στόχο: τη 

ιατήρηση του πληθυσμιακού δυναμικού ενός παθογόνου μικροοργανισμού κάτω 

πό το κρίσιμο σημείο προσβολής ξενιστή. 

ην εφαρμογή της ευσυνείδητο κι ειδικευμένο 

ροσωπικό, το οποίο πρέπει να γνωρίζει: 

 

  
κ

δ

α

     Η μέθοδος αυτή απαιτεί για τ

π

 Τη βιολογία των παθογόνων και των ωφέλιμων οργανισμών. 

 Το βαθμό ζημιάς των ξενιστών από τους παθογόνους οργανισμούς. 

 Τη δράση των διαφόρων φυτοφαρμάκων για την επιλογή του 

καταλληλότερου κατά περίπτωση. 

 Να ελέγχει συστηματικά τις καλλιέργειες ώστε να έχει σαφή γνώση 

της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς παθογόνων κι ωφέλιμων 

ιμο από 

νο 

     Κρίσιμ ομικής πλευράς εννοούμε το χρονικό 

σημείο κατά τ

οικονομικ

     Η μελ

θεώρηση π ο ε μ ς

μελέτης δ μένες πλευρές τις οποίες οι νομοθέτες πρέπει να λάβουν 

νιστούν ορισμένα σημεία. Σε αυτό 

οργανισμών και να είναι σε θέση να προσδιορίσει το κρίσ

οικονομικής πλευράς σημείο προσβολής για να ορίσει το χρό

καταπολέμησης. 

ο σημείο προσβολής, από οικον

ο οποίο η ζημία που προκαλείται από ένα παθογόνο είναι μεγαλύτερη 

ά απ' ότι τα έξοδα καταπολέμησης του. 

έτη έδειξε ότι οι αγρότες στην ερευνώμενη περιοχή έχουν μια θετική 

όσον αφορά τα αγροτο- εριβαλλ ντικά σχέδια. Τα υρή ατα τη  παρούσας 

είχνουν συγκεκρι

υπόψη τους για το σχεδιασμό των μελλοντικών αγροτικών πολιτικών, κάτω από 

συγκεκριμένες περιβαλλοντικές θεωρήσεις. Συγκρίνοντας τα δύο μοντέλα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, μπορούν να το

τα γενικό πλαίσιο, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να: 

 Ενθαρρύνει τους μικρούς παραγωγούς να συμμετάσχουν. 
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 Βελτιώσει τις εκστρατείες μάρκετινγκ των προτεινομένων πολιτικών, που 

έχουν στόχο τους αγρότες που ενδιαφέρονται για νέες γεωργικές τεχνικές. 

 Ενθαρρύνει τους μορφωμένους νέους αγρότες να ασχοληθούν με τις 

γεωργικές τους επιχειρήσεις. 

 

 Βελτιώσει το επίπεδο μόρφωσης και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει κάθε 

 

 

 

 

 

 

 

γεωργό στην ύπαιθρο. 
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7. Apendix 

7.1. Ερωτηματολόγιο: Η αντίληψη των παραγωγών για την αγροτική πολιτική και     

τα προγράμματα 

Τμήμα Α: Λεπτομέρειες της Συνέντευξης 

: ___________________ 

 

Ε1 τη:_____________________________ 

Ε2 Ημερομηνία σ

_______ 

λλευσης 

ις για την ίδια την 

κμετάλλευση 

4 Ποιος διαχειρίζεται την εκμετάλλευση; 

Διαχε 1 

 

 

 

Αριθμός Ερωτηματολογίου

 

 Όνομα συνεντεύκ

 

υνέντευξης:__________________ 

 

Ε3 Περιοχή εφαρμογής:________________________

 

 

Τμήμα Β: Χαρακτηριστικά της εκμετά
 

Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας ορισμένες ερωτήσε

ε

 

Ε

 

ιριστής που είναι ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης επισήμως 

Διαχειριστής ως ιδιοκτήτης αλλά ενοικιαστής κ.λ.π. 2 

Διαχειριστής και σύζυγος (κοινή ιδιοκτησία επισήμως) 3 

Διαχειριστής και σύζυγος (κοινή χρήση) 4 

Διαχειριστής που συγγενεύει με τον ιδιοκτήτη, π.χ. υιός 5 

Διαχειριστής που δεν συγγενεύει με τον ιδιοκτήτη, π.χ. υπάλληλος 6 

Κοινή διαχείριση από πολλούς ιδιοκτήτες 7 

Άλλο (προσδιορίστε) 8 

Καμία απάντηση 10 
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Ε5 Έχετ διαχειριστεί κ

διαχειρί εκμετάλλευση    

 

 

 

 

 

6 Αυτή η εκμετάλλευση έχει ένα ή περισσότερα τεμάχια; 

Ένα τεμάχιο  1

ε στην ιδιοκτησία σας αι 

ζεστε κάποια άλλη ;  

Ε

 

Πολλά τεμάχια 2 

Καμία απάντηση 8 

Δεν γνωρίζω 9 

 

Ε7 (α) Σε σχέση με το μέγεθος της εκμετάλλευσης: (Σημειώστε σε στρέμματα  - 

κέραιο αριθμό) 

Ε7 (β) Μπορείτε να μας πείτε πόση γη κα ζετε από άλλους ή νοικιάζετε 

σε άλλους: 

 

Ε8 Μπορείτε να αναφέρετε τις κύριες δρ προϊόντα) κατά σειρά 

ροτεραιότητας με κριτήριο τη συνεισφορά τους στο εισόδημά σας από το 1998 έως 

νομασία του προϊόντος και την έκταση σε στρέμματα) 

Είδος δραστηριότητας Κωδικός Έκταση 

α

 

τέχετε, νοικιά

αστηριότητες (

π

το 2005. 

(Σημειώστε την ο

 

 (στρεμ) 

Πιο σημαντική δραστηριότητα    

Δεύτερη σημαντική δραστηριότητα    

Τρίτη σημαντική δραστηριότητα    

Τέταρτη σημαντική δραστηριότητα    

Πέμπτη σημαντική δραστηριότητα    

Έκτη σημαντική δραστηριότητα    

Έβδομη σημαντική δραστηριότητα    

 

1 Ναι 

Όχι 2 

Δεν απαντώ 8 

Δεν ξέρω 9 

 64



Ε9 (α) Μπορείτε να μας πείτε τι είδου επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις σας έχου

π άττετε, και για πόση έκταση; 

ης, εισοδηματικά αντισταθμίσματα κ.λ.π. εφόσον τα 

α  αριθμό στρεμμάτων)    

Δραστηριότητα Κωδικός 

δραστηρ.

τος 

ναρξης 

Στρέμματα

ς ν 

καταβληθεί, πότε αρχίσατε να τις εισ ρ

(Σημειώστε το όνομα της επιδότησ

γνωρίζει ο συνομιλητής σας, καθώς κ ι τον

 

Εισοδηματική αντιστάθμιση - 

Επιδότηση 

Έ

έ

     

     

     

     

     

     

     

 

Ε9 (β) Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι επιδοτήσεις για τη βιωσιμότητα της

κμετάλλευσής σας και γιατί; 

___________________________ ______________ ________ _______ _______

___________________________ ______________ ________ _______ _______

___________________________ ______________ ________ _______ _______

___________________________ ______________ ________ _______ _______ 

___________________________ ______________ ________ _______ _______

____________________________________________________________________ 

 που αντιμετωπίσατε στην προσπάθειά σας να 

____________________________________________________________________ 

 

ε

_ _ _ _ __

_ _ _ _ __

_ _ _ _ __

_ _ _ _ __

_ _ _ _ __

_

 

Ε10 Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία

διατηρήσετε ή να αναπτύξετε την αγροτική σας εκμετάλλευση από το 1998; (οι 

δυσκολίες μπορεί να προέρχονται από το εσωτερικό ή και το εξωτερικό της 

εκμετάλλευσής σας) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_
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Τμήμα Γ : Αντίληψη για χρήση Οργανισμών και Υπηρεσιών 

Υποστήριξης 
 

Ε11 Τι είδους (ποιες) υπηρεσίες και οργανισμοί υπάρχουν στη διάθεσή σας για να 

________ 

_______________________________________________________

____________________________________________________________________ 

εσίες που σας είναι ήδη διαθέσιμες; 

 

____________________________________________________________________ 

 

υποστηρίξουν το είδος της επιχείρησής σας; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________

_

 

Ε12 (α) Ποιες θεωρείτε τις πιο χρήσιμες υπηρ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ε12 (β) Κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις υπηρεσίες και

τους οργανισμούς που σας είναι διαθέσιμοι; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_

 

 

Ε13 (α) Μπορείτε να ιεραρχήσετε τις τρεις περισσότερο χρήσιμες υπηρεσίες που 

παρέχει ο οργανισμός αυτός. 
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Λόγοι επαφής Ιεράρχηση  Υπηρεσίες Αναφέρθηκε
Δεν 

αναφέρθηκε 

Γενικές συμβουλές, π.χ. για διαδοχή, πρόωρη 

συνταξιοδότηση, σχέδια βελτίωσης κ.λ.π. 
1 2 

 

Συμβουλές για κατάρτιση 1 2  

Χρηματοοικονομικές συμβουλές (για 

επιχορηγήσεις, αιτήσεις, φόρο, κ.λ.π.)  
1 2 

 

Συμβουλές μάρκετινγκ 1 2  

Τεχνικές συμβουλές 1 2  

Συμβουλές για αλλ ής αγή πολιτικ 1 2  

Συμβουλές / 

πληροφόρηση 

Άλλες συμβουλές 1 2  

Λειτουργικό κεφάλαιο 1 2  

Επενδυτικό κεφάλαιο 1 2  

Εμπορικό κεφάλαιο 1 2  

Δάνεια 

Κεφάλαιο κατάρτισης 1 2  

Λειτουργικό κεφάλαιο 1 2  

Επενδυτικό κεφάλαιο 1 2  

Εμπορικό κεφάλαιο 1 2  

Επιχορηγήσεις 

Κεφάλαιο κατάρτισης 1 2  

Χρηματοδότηση 

η βιβλίων Λογιστικά – Τήρησ 1 2  

Για αγορά 1 2  Γη  

Για ενοικίαση 1 2  

Για αγορά 1 2  Ποσοστώσεις 

Για ενοικίαση 1 2  

Προγράμματα μάρκετινγκ 1 2  

Αγροτικά 1 2  Προγράμματα 

εκπαίδευσης Μη αγροτικά 1 2  

Τεχνική βοήθεια 1 2  

Ειδικές συμβουλές - Διευκολύνσεις 1 2  

Παροχή γνώμης 1 2  

Συμπλήρωση εγγράφων 1 2  

Άλλο (προσδιορίστε) 1 2  
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Ε13 (β) Εάν δεν σας είχαν παρασχεθεί αυτές οι υπηρεσίες, τι ιπτώσεις θα  αυτό 

 εκμετάλλευση; 

σε θέση να διατηρήσω την εκμετάλλευση

 επ είχε

στην αγροτική σας

Δεν θα ήμουν  1 

Δεν θα ήμουν σε θέση να πραγματοποιήσω βελτιώσεις 2 

Θα είχα πραγματοποιήσει βελτιώσεις, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς 3 

Θα είχα πραγματοποιήσει βελτιώσεις με τον ίδιο ρυθμό 4 

Θα είχα πραγματοποιήσει βελτιώσεις με πιο γρήγορους θμούς  ρυ 5 

Καμία επίδραση, καμία συνέπεια 6 

Άλλο (προσδιορίστε) 7 

Καμία απάντηση (Δ.Α.) 8 

Δεν γνωρίζω (Δ.Ξ.) 9 
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Τμήμα Δ: Αντίληψη και κατανόηση Αγροτικής Πολιτικής, 

Προγραμμάτων, Μέτρων, Σχεδίων 

14 (α) Έχετε λάβει κάποια χρηματική επιχορήγηση (ή επιδότηση για επένδυση ή 

ποιαδήποτε άλλη ενίσχυση) στα πλαίσια οποιουδήποτε από τα παρακάτω 

ρογράμματα; 

 τον κατάλογο στο συνομιλητή σας σημειώνοντας τον πιο κατάλληλο κωδικό 

από αυ

 

14 (β) Εάν όχι, γιατί όχι; 

 

η της ενίσχυσης πως βρήκατε τις διοικητικές διαδικασίες 

ου είναι απαραίτητες; 

ά την αναζήτηση της ενίσχυσης πως βρήκατε την ταχύτητα πληρωμής; 

νει την 

σής σας; 

 

 

Ε

ο

π

(Διαβάστε

τούς που σας παρέχονται στον πίνακα) 

Ε

 

Ε14 (γ) Εάν ναι, πως γνωρίζετε ότι είναι διαθέσιμες τέτοιου είδους ενισχύσεις; (έως

δύο λόγους) 

 

Ε14 (δ) Κατά την αναζήτηση της ενίσχυσης πως βρήκατε τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης; 

 

Ε14 (ε)  Κατά την αναζήτησ

π

 

Ε14 (στ) Κατ

 

Ε14 (ζ) Ποιος τύπος ενίσχυσης ήταν ο περισσότερο χρήσιμος στο να διευκολύ

επιβίωση και την ανάπτυξη της εκμετάλλευ
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 14(α) 14(β) 14(γ) 14(δ) 14(ε) 14(στ) 14(ζ) 

Ενισχύσεις γι εκσυγχρονισμό των δομών        α 

Ενίσχυση για ελτίωση της παραγωγικότητας         β

Ενισχύσεις γι έλεγχο και περιορισμό της μόλυνσης 

στην εκμετάλλευση 

       α 

Ενισχύσεις γι περιβαλλοντικές βελτιώσεις        α 

Ενισχύσεις γι προώθηση μη γεωργικών δραστηριο-

τήτων στην εκμετάλλευση (π.χ. αγροτουρισμός) 

       α 

Ενισχύσεις για εκπαίδευση – κατάρτιση         

Ενισχύσεις για εγκατάσταση νέων γεωργών        

Ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση        

Ενισχύσεις για διευκόλυνση του ελέγχου των ασθενειών        

Ενισχύσεις για αρδεύσεις        

 

 

 

Κωδικοί για το Ε14 (α) 

Ναι  1 

Όχι 2 

Δ.Α. 8 

Δ.Ξ. 9 

 

 

 

 

Κωδικοί για το Ε14 (β) 

Η υγκεκριμένη ενίσχυση δεν ισχύει στη περιοχή  σ 1 

Ισχύσει στην περιοχή αλλά ο συνομιλητής δεν είναι ενήμερος 2 

Έλλειψη προσωπικής συνεισφοράς  3 

Δεν ήθελα να πραγματοποιήσω τις βελτιώσεις που προβλέπει η ενίσχυση 4 

Δεν είχα τις προϋποθέσεις για επιλογή  5 

Άλλοι λόγοι 6 

Δεν ισχύει εδώ (ναι στην 17 (α) 7 

 70



Δεν απαντώ 8 

Δεν ξέρω 9 

 

Κωδικοί για την Ε14 (γ) 

Διαφημίσθηκε στον εθνικό τύπο 01 Διαφημίσθηκε στον αγροτικό τύπο 02 

Διαφημίσθηκε στον τοπικό τύπο 03 Πρόγραμμα ραδιοφώνου 04 

Πρόγραμμα τηλεόρασης 05 Γεωργικοί σύμβουλοι (Γεωπόνοι) 06 

Επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας 07 Επαφή με συνεταιρισμό 08 

Επαφή με άλλους αγρότες 09 Επαφή με αγροτικό σύλλογο 10 

Επαφή με άλλον οργανισμό 11 Επαφή με ιδιώτη τεχνικό 12 

Δεν απαντώ (Δ.Α.) 77 Δεν είναι σχετικό 88 

Δεν γνωρίζω (Δ.Ξ.) 99   

 

Κωδικοί για το Ε14 (δ, ε, στ) 

Πολύ ικανοποιητικές 5 

Ικανοποιητικές 4 

Ούτε το ένα, ούτε το άλλο 3 

Μη ικανοποιητικές 2 

Καθόλου ικανοποιητικές 1 

 

Ε14 (η) Γιατί; (Σημειώστε την πραγματική απάντηση) 

_____ ___________________________________________

__________ ___________________________________________

_ ___________________________________________

______ ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

__________________ ___

_____________ ___

______________________ ___

_________________ ___
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Τμήμα Ε: Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκμετάλλευση 
Προηγούμενες Επενδύσεις 

 

Ε15 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων έχετε πραγματοποιήσει επενδύσεις 

ε:  

 τον κατάλογο που ακολουθεί, σημειώστε τον κατάλληλο κωδικό. Να 

γνοήσετε επενδύσεις μικρής κλίμακας – ασήμαντες) 

 Γενική κατηγορία 

επένδυσης 
Ναι Όχι Δ.Α. Δ.Ξ. 

σ

(Διαβάστε

α

Γη, π.χ. αγορά γης ή βελτίωση γης 1 1 2 8 9 

Κτίρια στην ρια, επέκταση, κ.λ.π.  εκμετάλλευση, π.χ. νέα κτί 2 1 2 8 9 

Κτίριο της  (σημειώστε επενδύσεις μόνο όταν 

πρόκειται γ

κατοικίας

ια δημιουργία εισοδήματος π.χ. αγροτουρισμός) 
3 1 2 8 9 

Μηχανήματ ι μηχανικός εξοπλισμός (π.χ. αγορά)  α κα 4 1 2 8 9 

Ζωικό κεφάλαιο 5 1 2 8 9 

Φυτικό κεφάλαιο 6 1 2 8 9 

 

 

πορείτε να περιγράψετε τη συγκεκριμένη επένδυση, αναφέρετε ε 

υνέβη, πόσο κόστισε, πως χρηματοδοτήθηκε, και εφόσον εισπράξατε επιχορήγηση 

α μας αναφέρετε από ποιόν υπεβλήθη.  

 

 

 

 

 

 

Ε16 Μ να πότ

σ

ν
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Συγκεκριμένη 

επένδυση 
Κωδικός Έτος 

Συνολικό 

κόστος 

επένδυσης 

Ποσοστό της 

συνολικής 
Τρόποι Πηγή Όνομα 

δαπάνης που 
χρηματοδότησης

προήλθε από 

επιχορήγηση 

επιχορήγησης προγράμματος

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Τρόποι χρηματοδότησης  

Μακροπρόθ  δάνειο από χρηματοδοτικό οργανισμό εσμο 01 

Βραχυπρόθε μο δάνειο από χρηματοδοτικό οργανισμό σ 02 

Μακροπρόθ  δάνειο από οικογένεια / φίλους εσμο 03 

Βραχυπρόθε μο δάνειο από οικογένεια / φίλους σ 04 

Προσωπικές   αποταμιεύσεις 05 

Ε ιχορήγησ  π η 06 

Κέρδη από την αγροτική εκμετάλλευση 07 

Άλλο (προσδιορίστε) 08 

Άσχετο 77 

Δ.Α. 88 

Δ.Ξ. 99 

 

Ε17 Ποια ήταν η πιο σημαντική επένδυση με κριτήριο τη διασφάλιση της 

υσης; 

____________________________________ _________________

_______________ _________________

______________________________ _________________ 

βιωσιμότητας της εκμετάλλε

____________ ____

_________________________________ ____

__________________ ____
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Μελλοντικές Επενδύσεις (Μέτρο 4.3. για Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών) 

18 Τι καταλαβαίνετε από τον όρο «Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών»; 

________

________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Ε

_____________________________________________________________

_____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_

 

 

Ε19 Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιου 

είδους πρόγραμμα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_

_

 

 

Ε20 Πως νομίζετε ότι θα προχωρήσουν τέτοιου είδους προγράμματα στο ελληνικό 

αγροτικό χώρο; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Τμήμα ΣΤ: Το μέλλον 

 

:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

__________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Ε21 Ποιες θεωρείται τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και απειλές στον αγροτικό χώρο για 

την επόμενη δεκαετία; 

 

 

Ευκαιρίες

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Απειλές:____________

_

_

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ε22 Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπισθούν για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα μια αγροτικής εκμετάλλευσης 

όπως αυτή; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_
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Ε23 Πως νομίζετε ότι θα επηρεάσουν την καλλιέργειά σας τα εξής: 

 

(α) Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________________________

___________________________________________________________________

________________________________

_

_

_

  

(β) Εξάλειψη (κατάργηση) των επιδοτήσεων  

_

______________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

(γ) Η απαγόρευση διακίνησης μη πιστοποιημένων προϊόντων 

__

_____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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