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1. Εισαγωγή 
 

Η γεωργία και η αγροτική παραγωγή βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας και της 

οικονοµίας, εξασφαλίζοντας τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια του πλανήτη, 

παρέχοντας ανανεώσιµες πρώτες ύλες, προστατεύοντας το περιβάλλον, 

δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και διατηρώντας ζωντανό και υγιή τον κοινωνικό και 

οικονοµικό ιστό στην περιφέρεια («πολυλειτουργική γεωργία”). Είναι µια ύψιστης 

σηµασίας δραστηριότητα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της νέας 

αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης. 

 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΚΚοοιιννήή  ΑΑγγρροοττιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή1 έχει αποτελέσει το 

κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και παραµένει η πιο σηµαντική κοινή 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Υπάρχει σαφής σύνδεση µεταξύ της γεωργίας, του 

περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της αλλαγής του κλίµατος και της αειφόρου 

διαχείρισης των φυσικών πόρων µας, όπως το νερό και το έδαφος. Η γεωργία δεν είναι  

µόνο σηµαντική για τη θετική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών της ΕΕ, αλλά αποτελεί και την πηγή των τροφίµων που φτάνουν στο πιάτο 

µας. Οι γεωργοί της Ευρώπης παράγουν δηµόσια αγαθά που ωφελούν την κοινωνία 

ως σύνολο.   

 

Η αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί τον καίριο κρίκο για τη 

βιωσιµότητα όχι µόνο της γεωργίας, αλλά της οικονοµίας στο σύνολό της και είναι 

γεγονός αποδεκτό από όλους ότι η οµαλή λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας 

από το γεωργό έως τον καταναλωτή, προσφέρει εγγύηση για τη διατήρηση χιλιάδων 

θέσεων εργασίας σε ένα ασταθές και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

 

1.1 Αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων / αγροδιατροφικό 
µοντέλο 

 

Η υπεράσπιση του διατροφικού µοντέλου σηµαίνει µια πραγµατική διατροφική πολιτική 

η οποία α) καταπολεµά τις διατροφικές ανεπάρκειες αλλά και τα προβλήµατα που 

συνδέονται µε την διατροφική αφθονία, β) προτείνει λύσεις για τα µειονεκτικά τµήµατα 

του πληθυσµού που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα ισορροπηµένο καθεστώς 

                                                           
1
 Βλέπε «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2013» , 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm 
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διατροφής, γ) προωθεί µια διατροφική εκπαίδευση προσανατολισµένη στην ποιότητα 

και δ) συµφιλιώνεται µε τις ευρωπαϊκές διατροφικές κουλτούρες. 

 

Η διατροφική ασφάλεια της Ε.Ε. στα βασικά προϊόντα συνιστά στρατηγική επιλογή. 

Προέχει, επίσης, η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού (και του µεσογειακού) γεωργικού και 

διατροφικού µοντέλου.  Η αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελεί 

τον πιο ζωτικό και καίριο κρίκο για την επιβίωση όχι µόνο της Ελληνικής γεωργίας αλλά 

ολόκληρης της οικονοµίας. Η οµαλή λειτουργία όλης της αλυσίδας από το γεωργό 

έως τον καταναλωτή προσφέρει εγγύηση για την απασχόληση χιλιάδων ανθρώπων σε 

ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο µεταποιητικός τοµέας των αγροδιατροφικών προϊόντων 

είναι ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους της Ελληνικής µεταποιητικής 

βιοµηχανίας. Σύµφωνα µε αναλύσεις, ο κλάδος των τροφίµων και ποτών είναι αυτός 

µε την υψηλότερη συµβολή σε όλα τα βασικά µεγέθη της µεταποίησης, όπως αριθµό 

επιχειρήσεων, απασχόληση, πωλήσεις και προστιθέµενη αξία. 

 

Εντούτοις, η αγροδιατροφική αλυσίδα στην Ελλάδα φαίνεται να αντιµετωπίζει πολλά 

προβλήµατα: 

 

11..  ΈΈλλλλεειιψψηη  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήήςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  κκααιι  κκααττααννόόηησσηηςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  

κκρρίίκκοουυςς  ττηηςς  ααγγρροοδδιιααττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  

Το πρόβληµα εντείνεται από την εντύπωση που επικρατεί ότι τα επιµέρους 

στοιχεία της αλυσίδας δεν συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα συνύπαρξης και 

επιβίωσης. Η σωστή συνεργασία ανάµεσα στους παραγωγούς και τους 

µεταποιητές µπορεί να εξασφαλίσει συνέχεια και συνέπεια στην τροφοδοσία µε 

προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς και έχουν συγκεκριµένα 

και σταθερά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

 

22..  ΜΜεειιωωµµέέννηη  δδιιααππρρααγγµµααττεευυττιικκήή  δδύύννααµµηη  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν--ππααρρααγγωωγγώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  

Συνέπεια της µειωµένης διαπραγµατευτικής δύναµη των αγροτών-παραγωγών 

αγροτικών προϊόντων, είναι η πώληση των προϊόντων τους σε πολύ χαµηλές 

τιµές σε σχέση µε τις τιµές που πληρώνει ο καταναλωτής και κατ’ επέκταση η 

απώλεια εισοδήµατος. 
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33..  ΜΜεεττααφφοορρέέςς  

Σηµαντικό πρόβληµα στην αγροδιατροφική αλυσίδα για τα ελληνικά δεδοµένα 

είναι οι µεταφορές, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους, της ύπαρξης 

µονοπωλιακών δυνάµεων, της ανοµοιοµορφίας και µη ισοδύναµης 

τροφοδοσίας του συνόλου της αγοράς. 

 

44..  ΟΟ  ααυυξξηηµµέέννοοςς  ββααθθµµόόςς  µµοοννοοππωωλλιιαακκήήςς  δδύύννααµµηηςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς  

ττρροοφφίίµµωωνν  κκααιι  πποοττώώνν  

Σύµφωνα µε µελέτες, ο βαθµός µονοπωλιακής δύναµης της Ελληνικής 

βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών για την περίοδο 1983-2007 είναι πολύ 

υψηλός. Η ύπαρξη µονοπωλιακής δύναµης υποδηλώνει ότι η τιµολόγηση του 

προϊόντος επιτυγχάνεται σε επίπεδα υψηλότερα του οριακού κόστους 

παραγωγής, περιορίζοντας την παραγόµενη ποσότητα, επιβάλλοντας 

υψηλότερες τιµές στους καταναλωτές και δηµιουργώντας µονοπωλιακά κέρδη 

στους µεταποιητές µε συνέπεια την µείωση της κοινωνικής ευηµερίας σε σχέση 

µε την ανταγωνιστική περίπτωση. 

 

Ως πιθανές ενέργειες για την ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττωωνν  ππρροοββλληηµµάάττωωνν της αγροδιατροφικής 

αλυσίδας αναφέρονται τα εξής: 

 

••  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  µµηηχχααννιισσµµώώνν  πποουυ  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  ""δδίίκκααιιοο""  µµεερρίίδδιιοο  ττοουυ  κκάάθθεε  

εεµµππλλεεκκόόµµεεννοουυ  σσττηηνν  ααλλυυσσίίδδαα  

Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να συµβάλλουν η ιχνηλασιµότητα στα 

προϊόντα και η καταγραφή του συνόλου των συναλλαγών κατά τη διακίνηση 

των προϊόντων µέσα σε ολόκληρη την αλυσίδα.  

 

••  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  δδιιααππρρααγγµµααττεευυττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν  

1. Νοµικό πλαίσιο ευέλικτο για συµπράξεις παραγωγών µε καθαρά εµπορικά 

και κερδοσκοπικά κριτήρια 

2. Συνεταιρισµοί µε επιχειρηµατικές βάσεις και συµπράξεις µεγάλου µεγέθους 

3. Ανάληψη κάθετων δραστηριοτήτων µεγάλου µεγέθους (χώρας, 

περιφέρειας) από παραγωγούς για ‘ειδικά’ ‘ποιοτικά’ προϊόντα. 

 

••  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  κκιιννήήττρρωωνν  γγιιαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  σσυυννεερργγαασσίίαα  κκααιι  σσυυννύύππααρρξξηη  όόλλωωνν  ττωωνν  

εεµµππλλεεκκόόµµεεννωωνν  σσττηηνν  ααλλυυσσίίδδαα..  ΑΑυυττόό  θθαα  σσυυµµββάάλλλλεειι  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  

κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  ππρροοββλληηµµάάττωωνν  ((όόππωωςς,,  ππ..χχ..  πποοιιόόττηητταα,,  µµεεττααφφοορρέέςς,,  αασσφφάάλλεειιαα))  πποουυ  

ααππαασσχχοολλοούύνν  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  ααλλυυσσίίδδαα  
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••  ΚΚίίννηηττρραα  ααννάάππττυυξξηηςς  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  ααξξιιοοπποοιιοούύνν  σσυυγγκκρριιττιικκάά  

ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ττηηςς  χχώώρρααςς::  

1. Τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, κ.λπ. 

2. Τουρισµός 

3. Συνδυασµός δραστηριοτήτων για την από κοινού διακίνηση και προώθηση 

του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων µιας περιοχής (ή και πολλών 

περιοχών), διότι τα κανάλια διανοµής δεν µπορούν να στηριχθούν και να 

λειτουργήσουν αποτελεσµατικά αν ασχολούνται µε τη διακίνηση µόνο ενός 

προϊόντος. 

 

••  ΑΑππλλοούύσσττεευυσσηη  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκώώνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  

  

••  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ππααρρααττηηρρηηττηηρρίίοουυ  ττιιµµώώνν  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ππααρρααγγωωγγοούύ  κκααιι  κκααττααννααλλωωττήή  

((ττεελλιικκέέςς  ττιιµµέέςς  ααγγοορράάςς))  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  εεννηηµµέέρρωωσσηη  ππααρρααγγωωγγώώνν,,  εεµµππόόρρωωνν  κκααιι  

κκααττααννααλλωωττώώνν  

 

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, η νέα Περιφερειακή Αρχή είναι πεπεισµένη πως ηη  

αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττοουυ  ππρρωωττοογγεεννοούύςς  ττοοµµέέαα αποτελεί το πρώτο βήµα προκειµένου η 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας να µετασχηµατιστεί σε ένα πόλο βιώσιµης ανάπτυξης και 

υψηλής ανταγωνιστικότητας. Τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισµικά και παραγωγικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής αποτελούν ταυτόχρονα και τα πλεονεκτήµατά της, 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα στη γεωργία και  κατ΄ επέκταση να 

ενισχυθεί  η ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τοµέα.  

 

Σε αυτά τα πλαίσια, η στήριξη του αγροτοδιατροφικού τοµέα, ο οποίος είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένος µε τη βιωσιµότητα του πρωτογενή, αποτελεί στρατηγική επιλογή για ένα 

ισχυρό αναπτυξιακό και παραγωγικό µοντέλο ανάπτυξης και ταυτόχρονα ενσαρκώνει 

το όραµα για µια βιώσιµη και πράσινη Περιφέρεια  ∆υτικής Ελλάδας, που θα παρέχει 

θέσεις εργασίας, ασφάλεια και ευηµερία στους πολίτες. 

  

2. ∆ιατροφικά Προϊόντα και Ασφάλεια 
  

««∆∆ιιααττρροοφφιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα  υυππάάρρχχεειι  όότταανν  όόλλοοιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι,,  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσττιιγγµµήή,,  έέχχοουυνν  

φφυυσσιικκήή  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  αασσφφααλλήή  κκααιι  θθρρεεππττιικκάά  ττρρόόφφιιµµαα,,  τταα  οοπποοίίαα  
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ιικκααννοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  δδιιααττρροοφφιικκέέςς  ττοουυςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  ππρροοττιιµµήήσσεειιςς  γγιιαα  εεννεερργγήή  κκααιι  υυγγιιήή  

δδιιααββίίωωσσηη..»»  

 

(Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για τα Τρόφιµα, 1996) 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω ευρύ ορισµού, η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των τροφίµων, η ποικιλία/πολυµορφία και η τοπική πρόσβαση είναι σηµαντικοί 

παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.  Σε διάφορα µέρη του κόσµου, 

γενιές ανθρώπων έχουν «κτίσει» την δική τους τοπική ταυτότητα, µέσω: 

 

••  ΤΤηηςς  ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς  πποουυ  ααννααππττύύσσσσοουυνν,,  

••  ΤΤωωνν  ααννααγγννωωρριισσµµέέννωωνν  δδιιααττρροοφφιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  ππααρράάγγοουυνν,,  κκααιι  

••  ΕΕννόόςς  φφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  πποουυ  αανντταανναακκλλάά  ττηηνν  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη  µµεεττααξξύύ  φφυυσσιικκώώνν  

ππόόρρωωνν  κκααιι  ππααρρααγγωωγγιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  

 

Σήµερα, ο δεσµός µεταξύ ενός προϊόντος, ενός τόπου και των κατοίκων, δεν 

αντιπροσωπεύει απλά µια κληρονοµιά που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά αποτελεί µια 

σηµαντική αυτοτελή οικονοµική αξία, καθώς οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και πιο 

πολύ για την ποιότητα που συνδέεται µε την γεωγραφική προέλευση και την τοπική 

παράδοση και τα τοπικά έθιµα. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την θετική επίδραση που έχουν οι δεσµοί αυτοί στην βιώσιµη 

αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας, η νέα αιρετή 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανέλαβε την 

πρωτοβουλία της καθοδήγησης και του συντονισµού όλων των εµπλεκόµενων 

Φορέων για τη δηµιουργία ««ΚΚααλλααθθιιοούύ  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»».. 

 

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι: 

 

••  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξεειι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεµµππλλεεκκόόµµεεννοουυςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  ττωωνν  µµιικκρρώώνν  

ππααρρααγγωωγγώώνν,,  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοουυςς  νναα  ππρροοωωθθήήσσοουυνν  κκααιι  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  τταα  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ώώσσττεε,,  

εεκκµµεεττααλλλλεευυόόµµεεννοοιι  ττοο  ααυυξξηηµµέέννοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  γγιιαα  αασσφφααλλήή  κκααιι  

πποοιιοοττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσηη,,  νναα  

εεννιισσχχύύσσοουυνν  ττηηνν  ττοοππιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  κκααιι  ττοο  εειισσόόδδηηµµαα  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν    

  

••  νναα  ππρροοωωθθήήσσεειι  ττηηνν  ββιιώώσσιιµµηη  ααγγρροοττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  
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2.1 Προϊόντα µε Γεωγραφική Προέλευση: εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης 

 

Τις προηγούµενες δεκαετίες, όλο και περισσότερα τρόφιµα προωθούνται µέσω της 

ανάδειξης του γεωγραφικού τόπου απ' όπου προέρχονται και του τρόπου που 

παράγονται.  Η προώθηση των προϊόντων βάσει της προέλευσης τους α)ενδυναµώνει 

τους δεσµούς µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, β)προσδίδει προστιθέµενη αξία 

στην τοπική παραγωγή και γ)διαφυλάσσει την τοπική γνώση και τον τοπικό πολιτισµό.  

Παρότι οι πρακτικές αυτές έχουν µακρά ιστορία, ωστόσο µόλις τα τελευταία χρόνια η 

σηµαντικότητα τους, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές, 

αυξάνει συνεχώς, εν µέρει και ως αντίδραση στην παγκοσµιοποίηση. 

 

Οι τοπικοί παραγωγοί έχουν ανάγκη να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους στα µάτια 

των καταναλωτών, από τα µαζικοποιηµένα και µερικές φορές φθηνότερα προϊόντα 

των µεγάλων εταιρειών και των πολυεθνικών. Και όσο πιο διεθνοποιηµένη είναι η 

αγορά, τόσο πιο σηµαντικά είναι τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να διακρίνουν 

τα τοπικά προϊόντα. Παράγοντες που δεν σχετίζονται µε την τιµή (όπως η 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα, η εικόνα και η γεύση ενός τροφίµου) αποκτούν συνεχώς 

µεγαλύτερη σπουδαιότητα, την ίδια στιγµή που ο ανταγωνισµός των τιµών γίνεται όλο 

και πιο σκληρός. Και αυτό, δεν ισχύει µόνο για τα εξαγόµενα προϊόντα, αλλά και για τα 

προϊόντα που προωθούνται στις τοπικές αγορές, και τα οποία συχνά έχουν να 

ανταγωνιστούν τα συνεχώς αυξανόµενα εισαγόµενα προϊόντα. 

 

Η Ε.Ε. έχει από καιρό αναγνωρίσει τη σηµασία που έχουν τα τοπικά προϊόντα για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ από το Μάρτιο του 2006 έχει εκδώσει Κανονισµό2 για την 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των 

γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων. 

 

«Η Ευρώπη είναι γνωστή για την ποικιλοµορφία της γεωργίας της και των γεωργικών 

της προϊόντων, ποικιλοµορφία που οφείλεται στο φυσικό της περιβάλλον και σας 

καλλιεργητικές µεθόδους που αναπτύχθηκαν µε το πέρασµα των αιώνων. Σε 

συνδυασµό µε την καλή κουζίνα, τα τρόφιµα και τα ποτά της Ευρώπης παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην πολιτιστική ταυτότητα των λαών και των περιφερειών της 

Ευρώπης.» 

 

(Κοινή Γεωργική Πολιτική) 

                                                           
2
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 
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Τα παραδείγµατα όπου ετικέτες προέλευσης σε κρασιά, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο και 

άλλα προϊόντα συνέβαλλαν σηµαντικά στη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής και 

την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων είναι αρκετά.  Ακόµα και σήµερα όπου σε 

συνθήκες παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης οι καταναλωτές διαθέτουν λιγότερα 

χρήµατα για να ξοδέψουν, η «ταυτότητα προέλευσης» για ένα προϊόν είναι σηµαντική.  

Επίσης, σε ένα συνεχώς αστικοποιούµενο περιβάλλον, η προέλευση είναι δείκτης 

ποιότητας. Η γεωγραφική προέλευση προσδίδει εµπιστοσύνη στο προϊόν στον αστικό 

πληθυσµό. 

 

Επιπλέον, σήµερα που η κινητικότητα ανθρώπων και προϊόντων είναι µεγάλη, η 

αναφορά στην γεωγραφική προέλευση ενός προϊόντος γίνεται ακόµα πιο σηµαντική. 

Καταναλωτές συγκεκριµένης γεωγραφικής ή εθνοτικής προέλευσης, τείνουν να 

αναζητούν προϊόντα µε τα οποία ήταν εξοικειωµένοι πίσω στον τόπο τους. Σταδιακά, 

αυτά τα τοπικά προϊόντα κερδίζουν σε φήµη και εµπιστοσύνη σε ευρύτερες οµάδες 

καταναλωτών (για παράδειγµα, πλέον σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν το ρύζι Basmati, το 

τσάι Κεϋλάνης ή τη µαστίχα Χίου κ.α.). 

 

Τέλος, καθώς η πηγές προέλευσης των τροφίµων αποµακρύνονται - τόσο 

γεωγραφικά όσο και πολιτισµικά - από τους καταναλωτές, οι τελευταίοι αναζητούν 

περισσότερες εγγυήσεις ότι τα προϊόντα που αγοράζουν είναι αυθεντικά, ασφαλή και 

διαθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι διατροφικές και επισιτιστικές κρίσεις, η 

επικινδυνότητα από τα παρασιτοκτόνα, οι γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες, η 

ερηµοποίηση και οι κλιµατικές αλλαγές, γεµίζουν ανησυχία τους καταναλωτές σχετικά 

µε τα τρόφιµα που καταναλώνουν. 

 

Έτσι, η γεωγραφική και πολιτισµική προσέγγιση µεταξύ παραγωγών, εµπόρων και 

καταναλωτών παίζει πλέον σηµαντικό ρόλο στη δυναµική της οικονοµικής ανάπτυξης. 
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Για παράδειγµα, τα Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)3 εγγυώνται ότι 

προέρχονται από µία συγκεκριµένη περιοχή και ότι παράγονται µε έναν συγκεκριµένο 

τρόπο, και έτσι κερδίζουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Όµως η εµπιστοσύνη 

των καταναλωτών, δεν είναι ένα απλό λογότυπο εκτυπωµένο στη συσκευασία, αλλά 

βασίζεται στην µοναδική σχέση που έχει ο άνθρωπος µε την τροφή. Τα τρόφιµα είναι τα 

µόνα προϊόντα που ο καταναλωτής στην κυριολεξία «ενσωµατώνει» (µέσω της πέψης) 

και τα κάνει µέρος του οργανισµού του. Τα τρόφιµα είναι ζωή και πολιτισµός, 

µεταφέρουν αξίες και δηµιουργούν ισχυρούς δεσµούς µεταξύ καταναλωτή και 

παραγωγού. 

 

2.2 Η Περιφερειακή Ταυτότητα ως στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης 

 

Η διεργασία της καθιέρωσης µιας περιφερειακής ταυτότητας (και άρα φήµης) είναι 

παράλληλη µε την εµφάνιση της έννοιας των εταιρικών σηµάτων (brand names).  Από 

την αρχαία Αίγυπτο ακόµα, τα τοπωνύµια προέλευσης των διαφόρων προϊόντων, 

χρησιµοποιούνταν για να προσδιορίσουν τα διάφορα προϊόντα και να 

σηµατοδοτήσουν την ποιότητα τους.  Κατά τον Μεσαίωνα, οι διάφορες Ευρωπαϊκές 

                                                           
3
 Ως «Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνοµα µιας περιοχής, ενός 

συγκεκριµένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µιας χώρας, το οποίο χρησιµοποιείται στην 

περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, 

το συγκεκριµένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται 

κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαµβάνει τους φυσικούς και 

ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία 

λαµβάνουν χώρα στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.   

Ως «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνοµα µιας περιοχής, ενός 

συγκεκριµένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µιας χώρας, το οποίο χρησιµοποιείται στην 

περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, 

το συγκεκριµένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου µία συγκεκριµένη ποιότητα, η φήµη ή άλλο 

χαρακτηριστικό µπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η 

παραγωγή ή/και µεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη 

γεωγραφική περιοχή.  

Προϊόν που φέρει το λογότυπο ΠΟΠ πρέπει αποδεδειγµένα να έχει χαρακτηριστικά τα οποία 
οφείλονται αποκλειστικά στο έδαφος και στις ικανότητες των παραγωγών της περιοχής όπου 
παράγεται. 

Προϊόν που φέρει το λογότυπο ΠΓΕ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ιδιαίτερη φήµη που 
παραπέµπουν σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή, και τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του 
πραγµατοποιείται στην περιοχή αυτή. 

Το λογότυπο Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) χρησιµοποιείται για προϊόντα µε 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είτε έχουν παραδοσιακά συστατικά είτε παράγονται µε 
παραδοσιακές µεθόδους. 
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συντεχνίες απέδιδαν στα προϊόντα τους συγκεκριµένα ονόµατα για να εγγυηθούν 

στους καταναλωτές συνεπή ποιότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζουν την εµπορική 

αποκλειστικότητα αλλά και για να προστατεύονται νοµικά οι ίδιοι οι παραγωγοί. Η 

ιστορία µερικών διάσηµων τυριών ανιχνεύεται από εκείνους τους χρόνους: Parmigiano 

Reggiano στην Ιταλία, Edam στην Ολλανδία, and Comte & Gruyere στη Γαλλία.   

 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι παραγωγοί προσπαθούν να προσδώσουν επιπλέον αξία 

στα προϊόντα τους, παρέχοντας στον καταναλωτή ένα διακριτικό όνοµα: 

 

••  ΤΤοο  όόννοοµµαα  εεννόόςς  µµόόννοο  ππααρρααγγωωγγοούύ,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  εεττααιιρριικκώώνν  σσηηµµάάττωωνν,,  ήή  

••  ΤΤοο  όόννοοµµαα  µµιιααςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  πποουυ  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  µµιιαα  σσυυλλλλοογγιικκόόττηητταα  ππααρρααγγωωγγώώνν,,  

σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

 

Με την ανάπτυξη του εθνικού και διεθνούς εµπορίου, τεχνικές προδιαγραφές και 

πρότυπα άρχισαν να αναπτύσσονται και να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο 

εµπόριο.  Μεγάλες εταιρείες άρχισαν να παρουσιάζουν παγκόσµια εταιρικά σήµατα, 

όπως για παράδειγµα η Coca-Cola. Τα παγκόσµια εταιρικά σήµατα είναι 

τυποποιηµένα προϊόντα, που διακινούνται παγκοσµίως µε το ίδιο διακριτικό όνοµα, 

συνεισφέροντας στην εξασθένιση των πολιτισµικών συνόρων, προσφέροντας 

σύγκλιση των γεύσεων και των προτιµήσεων. 

 

Σήµερα, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεση τους πληθώρα εναλλακτικών για κάθε 

είδους προϊόν, και συχνά επιλέγουν βάσει της ττααυυττόόττηηττααςς ενός προϊόντος, η οποία 

κατά κάποιον τρόπο εγγυάται ένα συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας ή αντανακλά µια 

επιθυµητή εικόνα. 

 

Από την άλλη πλευρά, σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι προτιµότερο για 

τους παραγωγούς ή τους µεταπωλητές να εγκαθιστούν σταθερές σχέσεις µε τους 

καταναλωτές, από ότι να κάνουν µια αδιάφορη µεµονωµένη πώληση. Η βασική αρχή 

είναι απλή: όσο πιο ισχυρός είναι ο δεσµός µε τον καταναλωτή, τόσο υψηλότερες είναι 

οι πωλήσεις.  Οι µεγάλες εταιρείες και οι πολυεθνικοί κολοσσοί, επενδύουν σηµαντικά 

ποσά του κύκλου εργασιών τους στην προσπάθεια ενδυνάµωσης της εταιρικής τους 

εικόνας µέσω της διαφήµισης. Όµως, εείίννααιι  ηη  πποοιιόόττηητταα  εεννόόςς  πποολλυυεεθθννιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  

ππρρααγγµµααττιικκάά  ααννώώττεερρηη  εεννόόςς  ττοοππιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς;;  

 

Κατά παράδοξο τρόπο, η ανάπτυξη των παγκοσµίων εταιρικών σηµάτων οδήγησε και 

στην αύξηση της επιθυµίας των καταναλωτών για µεγαλύτερη ποικιλοµορφία και τη 

διατήρηση των τοπικών προϊόντων. Πολλές µεγάλες εταιρίες πλέον αναγνωρίζουν τις 
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τάσεις αυτές, και επαναπροσδιορίζουν την εµπορική τους στρατηγική από την µαζική 

προώθηση των προϊόντων τους, σε στρατηγικές προσαρµοσµένες στις τοπικές 

αγορές. Οι τάσεις αυτές ενίσχυσαν την προώθηση των παραδοσιακών τοπικών 

προϊόντων και πυροδότησαν την αναζήτηση νέων περιφερειακών προϊόντων για 

διάθεση στις αγορές. Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για χαρακτηριστικά 

περιφερειακά προϊόντα είναι αδιαµφισβήτητη: «Bordeaux», «Roquefort», «Havana» είναι 

µερικά πασίγνωστα παραδείγµατα γεωγραφικών ονοµάτων που συνδέονται µε 

συγκεκριµένα προϊόντα, παγκόσµιας εµβελείας. 

 

Η φήµη των προϊόντων αυτών απορρέει από τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

κατέχουν τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα µέρη, και η εικόνα της περιοχής 

προέλευσης τους χρησιµοποιείται για την προώθηση τους.  Οι ετικέτες ονοµασίας 

προέλευσης είναι το αντίθετο των µεγάλων εµπορικών σηµάτων και των πολυεθνικών.  

Και τα δύο βασίζονται στην ίδια αρχή: στο να βοηθήσουν τον καταναλωτή να επιλέξει, 

εγγυώµενες του ένα σύνολο προδιαγεγραµµένων χαρακτηριστικών ποιότητας. 

 

Ωστόσο διαφέρουν ριζικά µεταξύ τους στον τρόπο µε τον οποίο εγκαθίσταται η σχέση 

εµπιστοσύνης µε τους καταναλωτές. Για τα µεγάλα εµπορικά σήµατα, η παραγωγική 

διαδικασία είναι ίδια σε όλους τους τόπους παραγωγής τους. Αντίθετα, τα προϊόντα 

ονοµασίας προέλευσης, µπορούν να παραχθούν µόνο εντός µιας συγκεκριµένης 

γεωγραφικής περιοχής, η οποία προσδίδει στο τελικό προϊόν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν µοναδικό στο είδος του. 

 

ΟΟννοοµµαασσίίαα  ππρροοέέλλεευυσσηηςς σηµαίνει µια ιστορικά ανεπτυγµένη αλληλεπίδραση µεταξύ 

προϊόντος και συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, δηλαδή, µεταξύ: 

 

••  ΤΤωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηη  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ππεερριιοοχχήή,,  κκααιι  

••  ΤΤιιςς  ππρραακκττιικκέέςς,,  τταα  ήήθθηη,,  τταα  έέθθιιµµαα  κκααιι  ττοονν  πποολλιιττιισσµµόό  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς..  

 

Τα προϊόντα µε γεωγραφική ταυτότητα δεν «προέρχονται» απλώς από µια 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, αλλά «ανήκουν» στην περιοχή αυτή. Εµπεριέχουν 

αξίες και πολιτισµό, δηλαδή, διαθέτουν «ταυτότητα».  Η ταυτότητα των προϊόντων 

αυτών αντανακλά τον µοναδικό συνδυασµό των τοπικών φυσικών πόρων (κλίµα, 

έδαφος, τοπικές ποικιλίες και εκτροφές, παραδοσιακός εξοπλισµός, κλπ.) και του 

πολιτισµικού κεφαλαίου της περιοχής (παραδόσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες και 

πρακτικές, που συχνά περνούν από γενιά σε γενιά). 
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Το µείγµα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος και της περιοχής απ’ την 

οποία προέρχεται, προσδίδει στο προϊόν µια µοναδική αυθεντικότητα και αυξάνει την 

αξία του, ενώ παράλληλα επιδρά θετικά στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού, των 

διατροφικών προτύπων και των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής που προέρχεται. 

 

ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  µµεε  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσηη  εείίννααιι  εεξξ  οορριισσµµοούύ  εευυεερργγεεττιικκάά  γγιιαα  µµίίαα  ππεερριιοοχχήή  κκααιι  

ττηηςς  ππρροοσσφφέέρροουυνν  ιισσχχυυρράά  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  γγιιαα  ββιιώώσσιιµµηη  ααννάάππττυυξξηη..      

  

Ειδικότερα, συνεισφέρουν στα παρακάτω: 

 

���� ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ββιιωωσσιιµµόόττηητταα: Συνεισφέρουν βελτίωση του εισοδήµατος και του 

επιπέδου διαβίωσης των παραγωγών και κάνουν ολόκληρη την οικονοµία της 

υπαίθρου της περιοχής πιο δυναµική. 

���� ΚΚοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσµµιικκήή  ββιιωωσσιιµµόόττηητταα: Η τοπική κοινωνία θεωρεί «δικά της» τα 

προϊόντα αυτά και συµµετέχει στη διαµόρφωση αποφάσεων και στην ανάληψη 

ενεργειών. Επίσης ευεργετείται από δίκαιη κατανοµή των ωφεληµάτων. Τέλος, οι 

τοπικές παραδόσεις, γνώσεις και δεξιότητες διατηρούνται, ενώ παράλληλα 

ενισχύεται η τοπική ταυτότητα και κοινωνική συνοχή. 

���� ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ββιιωωσσιιµµόόττηητταα: Οι αναπτυσσόµενες πρακτικές παραγωγής, 

εµπορίας και κατανάλωσης των προϊόντων αυτών διατηρούν και συχνά 

βελτιώνουν τη διατήρηση των τοπικών φυσικών πόρων (ιδίως της 

βιοποικιλότητας), του τοπίου, του εδάφους και των υδάτων για τις επόµενες 

γενιές. 

 

Αντιλαµβανόµενος τις ευθύνες του ο νέος θεσµός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 

σε συνεργασία µε το σύνολο των τοπικών φορέων και των παραγωγών, στέκεται 

σηµαντικός συµπαραστάτης στην ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, πιστεύοντας πως η προστασία τους εγγυάται σε 

σηµαντικό βαθµό την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Η προστασία των ιδιαίτερων προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µέσω της 

ανάδειξης της γεωγραφικής τους προέλευσης, έχει πολλαπλό όφελος, καθώς: 

 

••  ∆∆ιιααφφυυλλάάσσσσεεττααιι  ηη  µµοοννααδδιικκόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααυυττώώνν  

••  ∆∆ιιαασσφφααλλίίζζοοννττααιι  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  πποοιιοοττιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααυυττώώνν  

((ππ..χχ..  ττοο  ∆∆ααννέέζζιικκοο  ττυυρρίί  ««ττύύπποουυ  φφέέτταα»»  δδεενν  ππλληησσίίαασσεε  πποοττέέ  οούύττεε  κκααττάά  δδιιάάννοοιιαα  τταα  

γγεευυσσττιικκάά  κκααιι  θθρρεεππττιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  ππρρααγγµµααττιικκήήςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  φφέέττααςς))  
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••  ΠΠρροοσσττααττεεύύεεττααιι  ηη  ττοοππιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα,,  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  µµίίαα  ββιιώώσσιιµµηη  ππηηγγήή  

ααννάάππττυυξξηηςς..  ΤΤαα  µµεεγγάάλλαα  εεµµπποορριικκάά  σσήήµµαατταα  δδεενν  ωωφφεελλοούύνν  ττηηνν  ττοοππιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα,,  

σσττοονν  ββααθθµµόό  πποουυ  ττηηνν  ωωφφεελλοούύνν  τταα  ττοοππιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ((οοννοοµµαασσίίααςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς))  

••  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  µµπποορροούύνν  νναα  δδιιεειισσδδύύσσοουυνν  σσττηη  

ττοοππιικκήή,,  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  κκααιι  σσττηη  δδιιεεθθννήή  ααγγοορράά  

 

Η ταυτότητα τους τεκµηριώνεται από: 

 

••  ΤΤιιςς  ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς  ττηηςς  γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  

ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννττλλοούύνν  ττηηνν  ππρροοέέλλεευυσσηη  ττοουυςς  

••  ΤΤαα  πποοιιοοττιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς,,  κκααιι  

••  ΤΤηη  φφήήµµηη  ττοουυςς  

 

Και η ταυτότητα τους αυτή θα αποτελέσει το µέσο για την εθνική και διεθνή 

αναγνώριση της κληρονοµιάς και του διατροφικού πολιτισµού της περιοχής από την 

οποία προέρχονται. 

 

3. Η έννοια και ο στόχος του Καλαθιού Προϊόντων της Π∆Ε 
 

Το «Καλάθι Προϊόντων» της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας απαρτίζεται από 

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα της περιοχής.  Ως χαρακτηριστικά προϊόντα της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας αναζητήθηκαν: 

 

• Τα ιιδδιιααίίττεερραα  ττοοππιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα, τα οποία βασίζονται στην ισχυρή ταυτότητα και 

φήµη της περιοχής, 

 

ή/και 

 

• Τα σσυυννήήθθηη  ττοοππιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα, τα οποία βασίζονται σε συγκεκριµένες µεθόδους 

παραγωγής και των οποίων η ποιότητα, η φήµη και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

αποδίδονται σε σηµαντικό βαθµό στην γεωγραφική τους προέλευση (Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας). 

 

Τα προϊόντα αυτά προέρχονται είτε από τον τοµέα της Φυτικής Παραγωγής, είτε από 

τον τοµέα της Κτηνοτροφίας είτε από τον τοµέα της Αλιείας και της Ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά: 
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��  ΣΣυυννδδέέοοννττααιι  µµεε  ττοο  δδιιααττρροοφφιικκόό  ππρρόόττυυπποο  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς    

��  ΈΈχχοουυνν  εεππααρρκκήή  ππααρρααγγωωγγήή  

��  ΕΕίίννααιι  ββιιώώσσιιµµαα  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκάά  κκααιι  εεµµπποορριικκάά,,  κκααιι  

��  ΜΜπποορροούύνν  νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ««ααιιχχµµήή  ττοουυ  δδόόρρααττοοςς»»  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ττηηνν  

εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

 

Τα προϊόντα που πληρούν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και προτείνεται να απαρτίσουν 

το Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας επιλέχθηκαν µέσα από τη 

διαβούλευση και τη συν-απόφαση µεταξύ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του 

συνόλου των τοπικών παραγόντων (τοπικές κοινότητες, φορείς, παραγωγοί, δίκτυα 

διανοµής, κλπ.). 

 

Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

11..  ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυ  κκααλλααθθιιοούύ  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  µµεε  

ΕΕθθννιικκόό  σσήήµµαα  ((ΕΕλλλληηννιικκόό  bbrraanndd  nnaammee)),,  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττοουυ  ΥΥππ..ΑΑ..ΑΑ..ΤΤ..  

  

22..  ΘΘεεσσµµοοθθέέττηησσηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣήήµµααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  

ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυ  κκααλλααθθιιοούύ  

  

33..  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  εεκκ  µµέέρροουυςς  ττοουυ  ΥΥππΑΑΑΑΤΤ  κκααιι  ττωωνν  

ΟΟρργγααννιισσµµώώνν  ττοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  κκααιι  ΕΕρρεευυννηηττιικκώώνν  

ΙΙδδρρυυµµάάττωωνν,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  εεµµπποορριικκήή  έέρρεευυνναα  κκααιι  ττεεκκµµηηρρίίωωσσηη,,  ττηηνν  εεφφααρρµµοοσσµµέέννηη  

έέρρεευυνναα,,  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  κκααιι  τταα  κκίίννηηττρραα  

  

44..  ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ββιιώώσσιιµµηηςς  ππρράάσσιιννηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ((ββιιοολλοογγιικκέέςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς,,  ΠΠΟΟΠΠ,,  ΠΠΓΓΕΕ,,  

οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη  δδιιααχχεείίρριισσηη))  

  

55..  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηηττααςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  µµέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  

ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  κκααιι  ννττόόππιιωωνν  πποοιικκιιλλιιώώνν,,  κκααλλλλιιεερργγεειιώώνν  κκααιι  

εεκκττρροοφφώώνν,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί  ηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττοουυςς  κκααιι  ηη  σσύύννδδεεσσηη  ττοουυςς  µµεε  ττηηνν  

ττοοππιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  ((ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν,,  εεγγχχώώρριιαα  ααγγοορράά,,  εεξξααγγωωγγέέςς,,  κκλλππ..))  

  

66..  ΑΑννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  εεννόόττηηττααςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς    ωωςς  ππρροοοορριισσµµόό  ((ττόόπποο))  

µµεε  ιιδδιιααίίττεερρηη  ττααυυττόόττηητταα,,  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  γγεεύύσσηη  κκααιι  άάρρωωµµαα  
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3.1 Οφέλη από την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά 

και αφορούν όλο τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.  Η οορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  δδοοµµήήςς  ττηηςς  

ππααρρααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ττυυπποοπποοιιηηµµέέννωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν του καλαθιού θα προσφέρει 

οικονοµική αναζωογόνηση σε πολλούς επαγγελµατικούς κλάδους της περιοχής της 

Περιφέρειας.  Πιο συγκεκριµένα: 

 

• ΟΟιι  ππααρρααγγωωγγοοίί  θθαα  µµπποορρέέσσοουυνν  νναα  ααυυξξήήσσοουυνν  ττοο  εειισσόόδδηηµµάά  ττοουυςς, λόγω της 

βελτίωσης και της σταθεροποίησης της ποιότητας παραγωγής, τις καλύτερες 

τιµές των προϊόντων, τη µείωση του κόστους παραγωγής, την είσπραξη 

υψηλότερου ποσοστού από την τελική τιµή στην αγορά και την εξασφάλιση της 

παραγωγής τους.  Επίσης θα µπορούν να προχωρήσουν σε κκααθθεεττοοπποοίίηησσηη  

ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς τους, µέσω της συµµετοχής τους σε οργανωµένες οµάδες 

παραγωγών ή συνεταιρισµούς στα στάδια εµπορίας και προώθησης των 

προϊόντων τους στις αγορές  

 

• Η σσύύσστταασσηη  οοµµάάδδωωνν  ππααρρααγγωωγγώώνν, υγιούς οργανωτικής δοµής συνεταιρισµών 

και επιχειρήσεων/φορέων, η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων των 

µεταποιητικών µονάδων και µονάδων εµπορίας, το µητρώο εµπόρων 

αγροτικών προϊόντων οι φορείς/διατροφικές συµπράξεις, θα έχει ευεργετικά 

αποτελέσµατα τόσο στην απασχόληση (διατήρηση και ενίσχυση τοπικών 

θέσεων εργασίας) όσο και στην ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 

της περιφέρειας στα ράφια των µεγάλων καταστηµάτων στις εγχώριες και ξένες 

αγορές µε ενίσχυση εξαγωγών και κάλυψη τοπικών διατροφικών αναγκών 

 

• Η ππρροοµµήήθθεειιαα  άάρριισσττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττρροοφφίίµµωωνν  σσττιιςς  

ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς (εστιατόρια, ξενοδοχειακές µονάδες, 

καταστήµατα πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, κ.λπ.) θα 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της προσφοράς βελτιωµένων τουριστικών 

προϊόντων και κατ’ επέκταση τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης   

 

• Ο καταναλωτής θα µπορεί να απολαµβάνει ππρροοϊϊόόνντταα  κκααλλύύττεερρηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  

σσεε  χχααµµηηλλόόττεερρεεςς  ττιιµµέέςς, λόγω της µείωσης του ανοίγµατος της «ψαλίδας» των 

τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή 
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3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 

 

Το «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» βασίστηκε εξ’ αρχής στη 

συµµετοχή των εµπλεκοµένων περιοχών, µέσω της εκπροσώπησής τους από τους 

Περιφερειακούς Συµβούλους, οι οποίοι συµµετέχουν στο Περιφερειακό Συµβούλιο της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  Το τελευταίο, κατά τη συνεδρίασή του στις 9/3/2011, 

πήρε απόφαση για την - από κοινού µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων - σύσταση Κοινής Επιτροπής για την προώθηση των αγροτικών πολιτικών 

που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος «Καλάθι 

Προϊόντων ∆υτικής Ελλάδας».  

 

Αρχικά δροµολογήθηκε η σύσταση της επιτροπής αυτής και συγκροτήθηκε σε σώµα 

από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Πιο συγκεκριµένα, δύο 

(2) υπηρεσιακά στελέχη από κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και 

Ηλεία) συγκροτούν την Επιτροπή της Περιφέρειας και µαζί µε δύο (2) στελέχη του 

Υπουργείου συµµετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Περιφέρειας και Υπουργείου. 

 

Με βάση τη δέσµευση και τη φιλοσοφία της νέας Περιφερειακής Αρχής για µία ανοιχτή 

σχέση διαβούλευσης και συναπόφασης για τα κρίσιµα αναπτυξιακά ζητήµατα της 

περιοχής, η πρωτοβουλία για το «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

τέθηκε σε διαδικασία διαβούλευσης µε όλους τους εµπλεκόµενους και 

ενδιαφερόµενους φορείς αλλά και πολίτες, οι οποίοι και κλήθηκαν να καταθέσουν τις 

απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους από το διάστηµα 01/03 µέχρι και 30/03/2011 

µέσω της αποστολής κειµένων σε φυσικό σώµα προς την Περιφέρεια, είτε µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όλες οι προτάσεις των φορέων, οι οποίες κατατέθηκαν 

µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο4 της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ούτως ώστε να είναι διαθέσιµες σε όποιον 

ενδιαφερόµενο φορέα ή πολίτη. 

 

Στη συνέχεια διοργανώθηκαν ανοικτές συναντήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες και πιο 

συγκεκριµένα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι, 04 Απριλίου  2011), Π.Ε. Ηλείας 

(Πύργος, 07 Απριλίου 2011) και Π.Ε. Αχαΐας (Πάτρα, 11 Απριλίου 2011) µε τη συµµετοχή 

Αγροτών, Καλλιεργητών, Κτηνοτρόφων, Αγροτικών Συνεταιρισµών, Οµάδων 

Παραγωγών, Στελεχών Οργανισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωπόνων και άλλων 

ενδιαφεροµένων πολιτών µε σκοπό τη διεξοδικότερη ενηµέρωση για τις δράσεις του 

Καλαθιού, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και την ευαισθητοποίηση 

                                                           

4 Βλέπε: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/diabouleuseis/item/261-kalathi-proionton-

perifereias-dytikis-elladas.html 
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των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τους στόχους και τα 

προσδοκώµενα οφέλη από την πρωτοβουλία του Καλαθιού.  Οι εν λόγω συναντήσεις 

στέφθηκαν µε απόλυτη επιτυχία προσελκύοντας ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό 

συµµετεχόντων και γόνιµη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 

 

Το επόµενο στάδιο –βάσει της τακτικής και του σχεδιασµού που εφαρµόζει η Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας- ήταν η σύγκλιση της Επιτροπής των Υπηρεσιακών Παραγόντων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, η οποία συνεδρίασε στα γραφεία της Περιφέρειας στην 

Πάτρα, στις 19 Απριλίου 2011 µε σκοπό την σύνθεση όλων των απόψεων από τις 

επιµέρους συναντήσεις, τη φάση της διαβούλευσης και την προετοιµασία της 

συνάντησης µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκαν υποµνήµατα από τις τρεις 

(3) Περιφερειακές Ενότητες, µε συγκεκριµένες προτάσεις για την επιλογή των τοπικών 

προϊόντων, τα οποία θα συµµετέχουν στο «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας».  Αξιολογήθηκαν επίσης οι δράσεις που είχαν αναληφθεί µέχρι εκείνη τη 

χρονική στιγµή και αποφασίστηκε ο εµπλουτισµός των υποµνηµάτων µε νέα στοιχεία 

αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των τοπικών προϊόντων και την προετοιµασία της 

νέας συνάντησης µε τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.  

 

Η συνάντηση της Κοινής Επιτροπής των Υπηρεσιακών Παραγόντων της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2011 µε τη συµµετοχή όλων των µελών που 

την απαρτίζουν. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι δράσεις του Καλαθιού µέχρι την 

παρούσα χρονική στιγµή και τέθηκαν στη διάθεση των στελεχών του Υπουργείου, τα 

υποµνήµατα των Περιφερειακών Ενοτήτων.  Συµφωνήθηκε πως η Κοινή Επιτροπή 

πρέπει να δράσει και να λειτουργήσει ως Οµάδα Εργασίας και να εργαστεί προς την 

κατεύθυνση προετοιµασίας ενός τελικού κειµένου για την επιλογή των τοπικών 

προϊόντων, το οποίο και θα υποβληθεί προς την Επιτροπή του Περιφερειακού 

Συµβουλίου προς έγκριση.   

 

Στις 13 Ιουλίου 2011 πραγµατοποιήθηκε και νέα συνάντηση, αυτή τη φορά µε τη 

συµµετοχή όλων των υπηρεσιακών παραγόντων που απαρτίζουν την Κοινή Επιτροπή 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

καθώς επίσης και της Επιτροπής του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία απαρτίζεται 

από Περιφερειακούς Συµβούλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί µε απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου για την παρακολούθηση του σχεδιασµού και της 

υλοποίησης της πρωτοβουλίας του Καλαθιού.  Στην συνάντηση συµµετείχε και ο 

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του Υπ.Α.Α.Τ. κος Α. 
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Κατζηλάκης.  Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν µεταξύ άλλων η πρόοδος των 

εργασιών της Οµάδας Εργασίας, τα κριτήρια για την τελική επιλογή των προϊόντων 

που θα απαρτίζουν το Καλάθι, η σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης για την 

υλοποίηση του Καλαθιού, η πιστοποίηση των προϊόντων κ.α.  Τέλος, αποφασίστηκε να 

προετοιµαστεί το τελικό κείµενο το οποίο και θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο της Περιφέρειας προς ψήφιση και στη συνέχεια θα αποσταλεί στο Υπ.Α.Α.Τ. 

για έγκριση και υλοποίηση. 

 

Συνοψίζοντας, επισηµαίνεται πως η τακτική που ακολουθήθηκε για το Καλάθι των 

Προϊόντων της Π∆Ε, βασίστηκε στις αρχές της συµµετοχικότητας, της συναπόφασης 

και της ουσιαστικής έκφρασης των θέσεων και των απόψεων όλων των εµπλεκοµένων 

φορέων.  Παρακάτω, περιγράφονται επιγραµµατικά τα επιµέρους στάδια σχεδιασµού 

και υλοποίησης της πρωτοβουλίας: 

  

1ο στάδιο: Συµµετοχή των εµπλεκοµένων περιοχών (Περιφερειακό Συµβούλιο) 

 

2ο στάδιο: Σύσταση Επιτροπής Υπηρεσιακών Παραγόντων 

 

3ο στάδιο: Φάση Ανοικτής ∆ιαβούλευσης (ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2011) 

 

4ο στάδιο: Συναντήσεις Ενοτήτων (Αιτ/νια: 04.04.2011, Ηλεία: 07.04.2011, Αχαΐα: 

11.04.2011) 

 

5ο στάδιο: Σύνθεση όλων των απόψεων από την ανοικτή διαβούλευση και τις 

επιµέρους συναντήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες 

 

6ο στάδιο: Επιλογή των τοπικών προϊόντων από την Επιτροπή του Περιφερειακού 

Συµβουλίου και σύνθεση Κειµένου Εργασίας Επιχειρησιακού Σχεδίου   

 

7ο στάδιο: Εισήγηση της Κοινής Επιτροπής προς το Περιφερειακό Συµβούλιο 

 

8ο στάδιο: Ψήφιση από το Περιφερειακό Συµβούλιο 

 

9ο στάδιο: Υποβολή του τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου προς το Υπ.Α.Α.Τ. για έγκριση 

και υλοποίηση 
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4. Η υφιστάµενη κατάσταση στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

4.1 Γενικά  και βασικά µακροοικονοµικά στοιχεία 

 

Η ιστορική εξέλιξη των ετών 1995-2003, οπότε και αυξήθηκε σηµαντικά το επίπεδο 

σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας, επέφερε διαφορετικό ρυθµό σύγκλισης στις 

∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας.  Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρέµεινε µάλλον 

στάσιµη (<0.5% ετησίως) και ουσιαστικά εµφανίζει τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή 

υστέρηση, ενώ ο χαρακτήρας της είναι µάλλον µη αναγνωρίσιµος, µε 

πυκνοκατοικηµένη ζώνη και σαφείς τάσεις αύξησης της αστικοποίησης. 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει µικρότερη του 10% συµµετοχή στην εθνική ΑΠΑ του  

πρωτογενή τοµέα, αλλά µάλλον σηµαντικά ποσοστά εξειδίκευσης του πρωτογενή 

τοµέα στην περιφερειακή ΑΠΑ (της τάξης του 13%).  Μικρή εντούτοις είναι η συµµετοχή 

της στη διαµόρφωση της εθνικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα (17%), αλλά σηµαντικά 

µεγάλη (71%) εκείνη του τριτογενή τοµέα. 

 

Αναφορικά µε τον τοµέα της απασχόλησης το ποσοστό είναι κάτω του 60% για την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδα, όπου η χαµηλή απασχόληση (προτελευταία σε όλες τις 

ελληνικές Περιφέρειες) σχετίζεται µε το χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ δηλ. εκφράζει την 

ααδδυυννααµµίίαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ιικκααννοούύ  ααρριιθθµµοούύ  ααττόόµµωωνν  σσεε  ππααρρααγγωωγγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς. Η 

περιοχή εµφανίζει επιπλέον υψηλό ποσοστό ανεργίας και δεδοµένου ότι η φτώχεια είναι 

στενά συνδεδεµένη µε την ανεργία, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εµφανίζεται ένα 

από τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσµού που απειλείται από φτώχεια. 

 

Από την άλλη, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος είναι προνοµιούχος από την άποψη του 

φυσικού περιβάλλοντος, καθώς φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα. Ειδικότερα, εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας έχουν  

χαρακτηριστεί και θεσµοθετηθεί 31 περιοχές ‘’Natura 2000’’, συνολικής έκτασης 

271.016,62 281 εκταρίων, επτά (7) ’’∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης’’, δύο (2) 

αισθητικά δάση, ενώ εντός της Περιφέρειας βρίσκονται και 3 από τους 11 εθνικούς 

υγροβιότοπους της χώρας µας, οι οποίοι προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar. 

 

Τα κυριότερα ισχυρά σηµεία της Περιφέρειας είναι ότι έχει να επιδείξει µια σσηηµµααννττιικκήή  

ππρρωωττοογγεεννήή  ππααρρααγγωωγγήή, γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε χωροταξικά και άλλα 

πλεονεκτήµατα, µπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη του µεταποιητικού τοµέα, την 

παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑΠ) υψηλής προστιθέµενης 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  2222  

 

αξίας και την ανάπτυξη της τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για 

εξαγωγή.  

 

Επιπλέον, η ύπαρξη οργανωµένης Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών) και του 

Βιοτεχνικού Πάρκου Γλαύκου Πάτρας (ΒΙΟ.ΠΑ), παρέχει δδυυννααττόόττηηττεεςς  ππεερρααιιττέέρρωω  

ααννάάππττυυξξηηςς  µµεεττααπποοιιηηττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν. Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας και οι 

υπάρχουσες υποδοµές (Νέος Λιµένας Πατρών, Εµπορικό Λιµάνι Πλατυγιαλίου 

Αστακού, ΠΑΘΕ, Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου) εξασφαλίζουν άµεση πρόσβαση, τόσο στις 

αγορές του εσωτερικού και στα µεγάλα αστικά κέντρα, όσο και του εξωτερικού και 

δηµιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγροτικών 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η γειτνίασή της µε τη ∆ύση δηµιουργεί ευνοϊκότερες 

συνθήκες πρόσβασης των προϊόντων και ιδιαίτερα των «φθαρτών» (καρπούζια και 

λοιπά κηπευτικά) στη ∆υτική Ευρώπη (κυρίως την Ιταλία) αλλά και τις Βαλκανικές χώρες 

(Βουλγαρία, Ρουµανία).  

 

Οι αδυναµίες εντοπίζονται κυρίως στα φαινόµενα ππλληηθθυυσσµµιιαακκήήςς  ααπποοδδυυννάάµµωωσσηηςς της 

υπαίθρου και συγχρόνως στην ύύππααρρξξηη  πποολλύύ  χχααµµηηλλοούύ  κκααττάά  κκεεφφααλλήήνν  ΑΑΕΕΠΠ. Η 

Περιφέρεια παρουσιάζει µεγάλες εεννδδοοππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  ααννιισσόόττηηττεεςς, ιδιαίτερα στις ορεινές 

περιοχές, όπου χαρακτηρίζονται από χχααµµηηλλήή  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα  σσττηη  γγεεωωρργγίίαα, έέλλλλεειιψψηη  

υυπποοδδοοµµώώνν (δύσκολη προσπελασιµότητα), έέλλλλεειιψψηη  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς 

για την ενίσχυση των εισοδηµάτων κ.α. 

 

 

Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ 

 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εµφανίζει ιδιαίτερα χχααµµηηλλέέςς  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  εεππιιδδόόσσεειιςς 

συγκριτικά ακόµα και µε την διευρυµένη Ευρώπη των 25. Παρά τις σηµαντικές 

χρηµατοδοτικές εισροές µέσω Κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων (ΜΟΠ και 

ΚΠΣ), εντούτοις δεν παρουσιάζει την αντίστοιχη αναπτυξιακή εξέλιξη µε όρους 

ονοµαστικής σύγκλισης. Το κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας υστερεί τόσο σε εθνικό, όσο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, για το έτος 2003 το κ.κ. ΑΕΠ κυµάνθηκε στο 77,3% του 

κ.κ. ΑΕΠ της χώρας, και στο 62,7% του µέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100). 

 

Η Περιφέρεια, ωστόσο, αναπτύχθηκε µε ρυθµούς ανάπτυξης (µεταβολή ΑΕΠ) 

υψηλότερους του κοινοτικού µέσου όρου (τόσο της Ε.Ε. των 25 όσο και των 15) για την 

περίοδο 2000-2003, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η κατά κεφαλήν διαφορά προϊόντος µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι, το 2000 ο ΜΕΡΜ της Περιφέρειας ήταν µικρότερος του 

µέσου ευρωπαϊκού ρυθµού. Αντίθετα, την περίοδο 2000-2003, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
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ανάπτυξης του ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ήταν 7,4% για την Περιφέρεια, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος 

ετήσιος ρυθµός ήταν περίπου 3%. 

 

Η Π∆Ε παράγει το 5,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της 

χώρας. Στο σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται, κατά 

µέσο όρο, στο 12,3% (στοιχεία Eurostat, 2003). Σε επίπεδο NUTS 3 ο πρωτογενής τοµέας 

παράγει το 27% της ΑΠΑ του Νοµού Ηλείας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την 

Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα είναι 12,8% και 6,2%. 

 

Αντίστοιχα ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, µε την 

Περιφέρεια και τους Νοµούς να παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά συµµετοχής ανά 

γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριµένα, ο δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει το 

16,7% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για 

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία είναι 14,4%, 20,2% και 11,2%. Επιπρόσθετα, η 

Περιφέρεια παράγει το 3,9% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο σύνολο 

της χώρας. 

 

Αναφορικά, µε την συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα), 

περιφερειακό (∆υτική Ελλάδα) και τοπικό επίπεδο (Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα), 

παρατηρείται σχετική ισοκατανοµή µε το ποσοστό να κυµαίνεται από 71% (∆υτική 

Ελλάδα) έως 73,6% (Αχαΐα). Εξαίρεση αποτελεί ο Νοµός Ηλείας, όπου το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι σηµαντικά χαµηλότερο (61,8%), λόγω του έντονου αγροτικού 

χαρακτήρα του Νοµού. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια συµµετέχει στην 

συνολική ΑΠΑ του τοµέα των υπηρεσιών της χώρας µε 5,1%. 

 

Σηµειώνεται ότι δδιιααχχρροοννιικκάά  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  σσττρροοφφήή  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ππρροοςς  

ττοονν  ττρριιττοογγεεννήή  ττοοµµέέαα (κυρίως σε υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου), αφού αυξάνεται η 

συµµετοχή του τοµέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό προϊόν, µµεε  ππααρράάλλλληηλληη  κκάάµµψψηη  

ττοουυ  ππρρωωττοογγεεννήή  κκααιι  δδεευυττεερροογγεεννήή  ττοοµµέέαα. 

 

Ειδικότερα για την αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τοµέας της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας εµφανίζει σε µεγάλο βαθµό τα ίδια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική 

γεωργία. Η µεγαλύτερη όµως συµµετοχή του τοµέα αυτού στο εισόδηµα και την 

απασχόληση της Περιφέρειας συντελεί, ώστε τα προβλήµατα αυτά να είναι οξύτερα για 

την οικονοµία και την κοινωνία της περιοχής.  
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Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας εστιάζονται στα 

εξής: 

 

• Μικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος (µ.ο. 34,3 στρέµµατα) 

• Μικρή ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσµού 

• Ελλιπής εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών 

• Αδυναµίες στον τοµέα εµπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων 

• Πληµµελής οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 

την ως εκ τούτου αδυναµία τους να συµβάλλουν στην εξοµάλυνση των 

συνθηκών προώθησης των αγροτικών προϊόντων και διακίνησης των 

αγροτικών εισροών 

• Έντονη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας και των εισοδηµάτων εντός 

της Περιφέρειας, η οποία είναι αποτέλεσµα των φυσικών συνθηκών και 

γενικότερων δυνατοτήτων των επιµέρους περιοχών. Στις περιοχές αυτές, η 

έλλειψη εξωγεωργικής απασχόλησης εντείνει τις ανισότητες 

• Περιορισµένες δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών της 

Περιφέρειας  

 

4.2 Στοιχεία Πρωτογενούς Τοµέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

4.2.1 Φυτική παραγωγή  

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 

παρατηρώντας την διαχρονική εξέλιξη (1978-2008) της φυτικής παραγωγής, 

διαπιστώνονται οι ακόλουθες σηµαντικές µεταβολές:  

 

• Η συνολική καλλιεργούµενη έκταση µειώθηκε κατά 288.000 στρ. το 2008, σε σχέση 

µε το 1978.  Αναλυτικότερα, παρατηρείται µείωση στις αροτραίες καλλιέργειες κατά 

360.000 στρ. περίπου, στις αµπέλους - σταφιδαµπέλους κατά 130.000 στρέµµατα 

και στις εκτάσεις αγρανάπαυσης. Αντίθετα, η κηπευτική γη αυξήθηκε κατά 20.000 

στρ., ενώ οι δενδρώδεις καλλιέργειες αυξήθηκαν κατά 220.000 στρέµµατα. 

• Στην κατηγορία σιτηρά για καρπό, την ίδια περίοδο, η αντίστοιχη καλλιεργούµενη 

έκταση µειώθηκε κατά 10% περίπου (µείωση κατά 84.000 στρ.), ενώ η παραγωγή 

παρουσίασε αξιοσηµείωτη αύξηση. Αυτό  οφείλεται στο γεγονός ότι η έκταση του 

µαλακού σιταριού µειώθηκε κατά 80% περίπου (µείωση 312.000 στρ.), ενώ 

συγχρόνως η έκταση µε καλαµπόκι αυξήθηκε 250.000 στρ. (σχεδόν 

τριπλασιάστηκε), παρουσιάζοντας µια καθοριστική αύξηση της παραγωγής. 
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• Στα βρώσιµα και κτηνοτροφικά όσπρια  σηµειώνεται συνεχής µείωση της 

καλλιεργούµενης έκτασης. Αντίθετα, η έκταση των Κτηνοτροφικών Φυτών για Σανό 

αυξήθηκε 20% περίπου (63.000 στρέµµατα).  

• Στα βιοµηχανικά φυτά υπήρξε σηµαντική µείωση της καλλιέργειας καπνού, της 

αραχίδας και του σουσαµιού. Αντίθετα, διαπιστώνεται στροφή προς την 

καλλιέργεια βαµβακιού, µε αποτέλεσµα η έκταση να παρουσιάζει σηµαντική 

αύξηση το 1985, σε σχέση µε το 1978 (περίπου πενταπλασιάστηκε, από 15.000 στρ. 

σε 78.000 στρ.)  και παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα το 2008. 

• Στην κατηγορία λαχανικά (όπου καλλιεργούνται κυρίως πατάτες, καρπούζια και 

ντοµάτες) αξιόλογες µεταβολές δεν σηµειώθηκαν, πέραν της καλλιέργειας 

καρπουζιών-πεπονιών, όπου παρουσιάζεται κάποια αύξηση. 

• Όσον αφορά στην αµπελοκαλλιέργεια παρατηρείται µια µείωση των εκτάσεων, 

τόσο των οινάµπελων, όσο και της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας. 

• Η συνολική έκταση των αρδευουσών καλλιεργειών αυξήθηκε κατά 30% η οποία 

οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη αύξηση των αρδευόµενων αροτραίων 

καλλιεργειών κατά 20% (από 800.000 στρ. σε 1.000.000 στρ. περίπου). 

• Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, παρουσιάζονται µικρές αυξοµειώσεις, όπως η 

αύξηση των πορτοκαλιών και των µανταρινιών, τόσο της έκτασης όσο και της 

παραγωγής, και αντίστοιχα η µείωση καλλιέργειας λεµονιάς και αχλαδιάς, των 

οποίων η παραγωγή µειώθηκε αντίστοιχα 50% και 70%.  

 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κυριαρχούν οι ααρροοττρρααίίεεςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς (αραβόσιτος, 

βαµβάκι, µηδική), οι δδεεννδδρρώώδδεειιςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς (ελιές, εσπεριδοειδή), η ααµµππεελλοοκκααλλλλιιέέρργγεειιαα  

(κυρίως στο νοµό Αχαΐας), ενώ σηµαντική είναι και η κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  κκηηππεευυττιικκώώνν.  

 

Αναλυτικότερα, η φυτική παραγωγή, η αξία της οποίας ανέρχεται περίπου στα €824,64 

εκατ. (στοιχεία ΕΣΥΕ 2007), περιλαµβάνει: 

 

��  ΕΕππιιττρρααππέέζζιιεεςς  ΕΕλλιιέέςς  &&  ΕΕλλααιιόόλλααδδοο  

Οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε συνολική παραγωγή που κυµαίνεται περίπου σε 

35.000 – 40.000 τόνους, τα καλλιεργούµενα ελαιόδεντρα υπερβαίνουν σε αριθµό το 1 

εκατοµµύριο, ενώ η παραγωγή επιτραπέζιων ελαιών εξαιρετικής ποιότητας κυµαίνεται 

µεταξύ 12.000 – 18.000 τον.  Τα υπάρχοντα τυποποιητήρια  ελαιολάδου στην Περιφέρεια 

είναι δέκα επτά (17), τα δε ελαιοτριβεία 291 και θεωρούνται ότι υπερβαίνουν τις ανάγκες 

παραγωγής της περιοχής.  Η χρηµατοδότηση των ελαιοκοµικών φορέων για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των παρεχοµένων 

υπηρεσιών κατά την τελευταία τριετία έχει ανέλθει σε €4,5 εκατ. περίπου. 
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��  ΕΕσσππεερριιδδοοεειιδδήή  

Τα εσπεριδοειδή αποτελούν από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες της Περιφέρειας και 

ενδιαφέρουν και τις τρεις Περιφερειακές  Ενότητες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Η 

παραγωγή κυµαίνεται από 60.000 – 110.000 τόνους µε σηµαντικότερες την καλλιέργεια 

των πορτοκαλιών και των λεµονιών, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία, 

όσον αφορά τα πορτοκάλια ενώ για τα λεµόνια σηµαντικότερη παραγωγή είναι εκείνη 

της Αχαΐας. 

��  ΑΑκκττιιννίίδδιιαα  

Κατά την τελευταία 10ετία η καλλιέργεια του ακτινίδιου έχει σηµειώσει σηµαντική 

ανάπτυξη στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας (2.500 – 5.000 τον) µε το 80% περίπου 

της παραγωγής να βρίσκεται στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. 

 

��  ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  κκααιι  οοιιννοοπποοιιήήσσιιµµαα  σσττααφφύύλλιιαα  

Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις µε αµπέλια στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι 

περίπου 100.000 στρέµµατα εκ των οποίων 94.000 στρ. περίπου είναι οινοποιήσιµα ενώ 

4.000 – 5.000 στρ. είναι επιτραπέζια. Κυριότερες Περιφερειακές Ενότητες είναι της Αχαΐας 

(62% της Περιφέρειας), έπεται του Ν. Ηλείας (32% της Περιφέρειας) και της 

Αιτωλοακαρνανίας (6% της Περιφέρειας). Αντιπροσωπεύουν δε το 13,4% της 

καλλιεργούµενης έκτασης σε επίπεδο χώρας. 

 

��  ΚΚηηππεευυττιικκάά  

Τα κυριότερα κηπευτικά που καλλιεργούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι το 

καρπούζι, το πεπόνι, η φράουλα, το λάχανο, το σπαράγγι, τα µαρούλια, οι µελιτζάνες, 

η φθινοπωρινή, καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη πατάτα, οι πιπεριές, το κουνουπίδι, τα 

καρότα κλπ.  Το σύνολο της παραγωγής των παραγόµενων κηπευτικών ανέρχεται  σε 

175.000 τόνους περίπου, µε σηµαντικότερη Περιφερειακή Ενότητα εκείνη της Ηλείας, 

ακολουθούµενη από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία. 

 

��  ΆΆννθθηη  κκααιι  ΚΚααλλλλωωππιισσττιικκάά  φφυυττάά  

Η παραγωγή ανθέων και καλλωπιστικών φυτών, τόσο των καλλιεργούµενων στην 

ύπαιθρο, όσο και των υπό κάλυψη στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, είναι σηµαντική 

και για τους τρεις Νοµούς και καλύπτουν µία έκταση περίπου 16.000 στρ.  

 

4.2.2 Ζωική παραγωγή 
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Η ζωική παραγωγή στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας περιλαµβάνει, κυρίως την 

παραγωγή κρέατος και γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων. Η συνολική αξία 

ζωικής παραγωγής ανέρχεται στα 312,32 εκατ.€ (στοιχεία ΕΣΥΕ 2007) και προέρχεται 

κυρίως από το αιγοπρόβειο και χοίρειο κρέας, το γάλα, κυρίως το πρόβειο κ.α. Η 

αιγοπροβατοτροφία είναι από τους δυναµικούς κλάδους στη ∆υτική Ελλάδα, καθώς 

επίσης σηµαντική θέση έχουν η χοιροτροφία και η ορνιθοτροφία.  

 

Η αιγοπροβατοτροφία προσφέρεται σαν µια διέξοδος της σύγχρονης αγροτικής 

οικονοµίας, συµµετέχοντας κατά 45% περίπου στη συνολική ακαθάριστη αξία της 

ζωικής παραγωγής και κατά 15% περίπου στη συνολική αξία όλης της γεωργικής 

παραγωγής. Για την χώρα µας, ο τοµέας έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι 

αξιοποιεί εκτάσεις ορεινές- µειονεκτικές που θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν 

διαφορετικά.  

 

Ειδικότερα για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ο τοµέας της κτηνοτροφίας  

εµφανίζει  δυναµική πορεία και έχει καταστεί µοχλός της οικονοµικής και κοινωνικής 

ζωής του τόπου. Η τοπογραφία της περιοχής και η εξαιρετική βιοποικιλότητα που τη 

συνοδεύει, αποτελούν τα σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσδίδουν στα 

κτηνοτροφικά προϊόντα την εξαιρετική τους ποιότητα.  Η Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει  σήµερα το 10% περίπου του συνολικού ζωικού κεφαλαίου 

της χώρας σε αιγοπρόβατα και το 8% σε βοοειδή. 

 

Ειδικότερα, η µεγάλη οικονοµική σηµασία της αιγοπροβατοτροφίας έγκειται στην 

παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ποικίλων προϊόντων κυρίως γάλακτος, κρέατος, 

µαλλιού και δέρµατος, αλλά και στην στήριξη των άφθονων και φτηνών φυσικών 

πόρων (κυρίως βοσκότοπους) µικρών δυνατοτήτων για εναλλακτική αξιοποίηση. 

 

Η µεγαλύτερη ποσότητα (75%) του αιγείου και πρόβειου γάλακτος χρησιµοποιείται για 

την παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων (φέτα, γραβιέρα) σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και 

οικογενειακές επιχειρήσεις (οικοτεχνίες). Το υπόλοιπο αξιοποιείται σε διάφορα άλλα 

παραδοσιακά προϊόντα (π.χ. γιαούρτι), είτε ιδιοκαταναλώνεται από τους παραγωγούς. 

Η χρήση του γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων για τον Ελληνικό 

χώρο όπως πρόβειο γιαούρτι, βούτυρο και πάνω από όλα τυρί «Φέτα» από αµιγώς 

πρόβειο ή µίγµα πρόβειου και αιγείου γάλακτος, καθώς και άλλων ειδών τυριών, πέρα 

από το γεγονός ότι αποτελούν µια εξίσου σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους 

κτηνοτρόφους µε αυτή του κρέατος, είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή και διάθεση 

στην αγορά παραδοσιακών προϊόντων.  Πολλά από τα παραγόµενα προϊόντα, είναι 

Προϊόντα Ονοµασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) µε κυριότερα τη Φέτα και την 
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Κεφαλογραβιέρα, που βρίσκουν αξιόλογη θέση στις αγορές του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. 

 

Σηµαντικό µέρος του  ζωικού κεφαλαίου εκτρέφεται βιολογικά.  Στο σηµείο αυτό 

σηµειώνεται πως η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας καταλαµβάνει την πρώτη θέση 

στην εγχώρια Βιολογική Κτηνοτροφία, τοµέα στον οποίο απασχολούνται 700 

κτηνοτρόφοι και έχουν πιστοποιηθεί 130.000 αιγοπρόβατα και 2.100 βοοειδή. 

 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία Ζωικού Κεφαλαίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας - Εκτιµήσεις 

παραγωγής έτους 2010 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1. Αιγοπρόβατα  

Πρόβατα (αµιγείς εκτροφές) 837,753 

Αίγες (αµιγείς εκτροφές) 256,800 

Αιγοπρόβατα (µικτές εκτροφές) 174,189 

Σύνολο 1,268,742 

Μέση ετήσια απόδοση σε γάλα/ προβατίνα (κιλά) 160  

Μέση ετήσια απόδοση σε γάλα/ αίγα (κιλά) 130 

Πιστοποιηµένα αιγοπρόβατα βιολογικής εκτροφής 130,000 

  

2. Βοοειδή  

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης 204 

Βοοειδή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης 66,079 

Βοοειδή µικτής εκτροφής  

Πιστοποιηµένα βοοειδή βιολογικής εκτροφής 2.100 

  

3. Χοιρινά  

Χοιροµητέρες συστηµατικής εκτροφής5 11,500 

Χοιροµητέρες ελευθέρας βοσκής6 20,000 

  

4. Όρνιθες πάχυνσης 500,000 – 600,000 

Μέση απόδοση σε κρέας/ πτηνό (κιλά) 1,5 

Πηγή: Τµήµα Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

 

                                                           
5
 Σηµείωση: Χοιροµητέρες συστηµατικής εκτροφής (19-20 χοιρινά) - µέση απόδοση κρέατος στο 

σφαγείο: 60-70 κιλά 

6 Σηµείωση: Χοιροµητέρες ελευθέρας βοσκής (εκτίµηση 10 χοιρινά)- µέση απόδοση κρέατος στο 

σφαγείο: 40-50 κιλά  
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Πίνακας 2: Στοιχεία Ζωικού Κεφαλαίου Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας - Εκτιµήσεις Παραγωγής 

έτους 2010 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Τόνοι) 

Γάλα αγελαδινό 2,350 10,738 

Γάλα πρόβειο 233,000 26,680 

Γάλα γίδινο 135,000 16,080 

Αµνοερίφια - 450,000* 

* Παραγωγή κρέατος 

4.2.3 Τοµέας αξιοποίησης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων 

 

Στη ∆ιοικητική Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας ο γαλακτοκοµικός κλάδος χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής, δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα για 

τις περιοχές της Περιφέρειας, ιδίως την Αιτωλοακαρνανία. Στην εν λόγω Περιφέρεια 

παράγεται το 7,93% περίπου του γίδινου γάλακτος της χώρας που παραδίδεται σε 

µεταποιητικές µονάδες και αντίστοιχα το 17,51% περίπου του πρόβειου και 4,29% 

περίπου του αγελαδινού. Ποσοτικά µεγαλύτερη παραγωγή υπάρχει σε πρόβειο γάλα, 

στη συνέχεια σε αγελαδινό και τελευταία σε γίδινο γάλα. Όσον αφορά στον αριθµό 

των κτηνοτρόφων αυτός καταγράφεται µειούµενος. Μικρή µείωση παρατηρείται και 

στον αριθµό των αγοραστών-µεταποιητών γάλακτος. Οι αγοραστές-µεταποιητές (µε 

στοιχεία του 2009) γεωγραφικά συγκεντρώνονται περισσότερο στην περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας, µε εξαίρεση όσους αγοράζουν αγελαδινό γάλα που 

συγκεντρώνονται περισσότερο στην περιοχή της Αχαΐας. Σηµειώνεται ότι περίπου 

42,44% του πρόβειου γάλακτος, 38,44% του γίδινου και 69,17% του αγελαδινού 

γάλακτος διακινείται εκτός των ορίων της Περιφέρειας.  

 

Τα µέτρα που απαιτούνται για τη στήριξή του κλάδου της εν λόγω περιοχής είναι τα 

γενικότερα µέτρα που αφορούν και σε άλλες περιοχές όπως:  

 

1. Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων γαλακτοκοµικών προϊόντων και η 

παραγωγή προϊόντων προστιθέµενης αξίας και η πιστοποίηση των ποιοτικών 

προϊόντων,  

2. Η κατάρτιση και επιµόρφωση των παραγωγών,  

3. ο εκσυγχρονισµός των εκµεταλλεύσεων,  

4. η δηµιουργία συλλογικών δοµών και οικονοµιών κλίµακας,  

5. οι δράσεις προώθησης και προβολής των τοπικών προϊόντων σε συνδυασµό µε 

τον τουρισµό. 
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Σηµειώνεται ότι στην περιοχή της Αµφιλοχίας έχει προεγκριθεί, στο πλαίσιο του Μέτρου 

123 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση 

συνεταιριστικής µονάδας επεξεργασίας γάλακτος συνολικού προϋπολογισµού 

€8.740.000, από το οποίο η περιοχή έχει πολλές προσδοκίες.  

 

 

 

 

4.2.4 Τοµέας αξιοποίησης κρέατος 

 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, παράχθηκαν σύµφωνα µε στοιχεία της ∆/νσης 

Αγροτικής Στατιστικής του έτους 2008, 3.703,3 τόνοι κρέατος βοοειδών (6,6% της 

ελληνικής παραγωγής), 13.373,6 τόνοι αρνίσιου κρέατος (18,6% της ελληνικής 

παραγωγής), 5.446,6 τόνοι αίγειου κρέατος (14,9% της ελληνικής παραγωγής), 

11.041,8 τόνοι χοιρινού κρέατος (9,3% της ελληνικής παραγωγής) και 2.983,3 τόνοι 

κρέατος πουλερικών (1,5% της ελληνικής παραγωγής). 

 

Ιδιαιτέρως για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, η ποιµενική αιγοπροβατοτροφία, 

αποτελεί τον κορµό του ζωικού πληθυσµού της.  Στα ορεινά κυριαρχούν ντόπιες φυλές 

η οποίες είναι ανθεκτικές στις δύσκολες κλιµατικές συνθήκες και στις απόκρηµνες 

πλαγιές των βουνών του Νοµού.  Στους βοσκοτόπους της περιοχής παρατηρείται 

έντονη διαφοροποίηση στην ποικιλότητα των φυτών, χορτολίβαδα που καλύπτονται 

από ποώδη βλάστηση, φρυγανότοποι µε βλάστηση φρυγανώδη, θαµνότοποι και 

δασολίβαδα, παράγοντες πού συνδέονται µε παραγωγής προϊόντων υψηλών 

προδιαγραφών ποιότητας και υγιεινής. 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος από «Αρνάκι και Κατσικάκι 

Αιτωλοακαρνανίας», παρουσιάζουν την ευκαιρία δηµιουργίας προτύπου παραγωγής 

αρνίσιου και κατσικίσιου κρέατος, µε οριοθέτηση της επιλέξιµης περιοχής. 

Προϋπόθεση της δηµιουργίας του προτύπου αυτού είναι η οργάνωση των 

παραγωγών (Οµάδα παραγωγών) και τα ζώα να είναι εγγεγραµµένα στα γενεαλογικά 

βιβλία της φυλής από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης µε βάση τα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Όσον αφορά στην µεταποιητική υποδοµή, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της 

∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. υπάρχουν συνολικά 7 σφαγεία, 7 

πτηνοσφαγεία, 8 τεµαχιστήρια – επιχειρήσεις παρασκευής κρεατοσκευασµάτων και 2 
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αλλαντοποιεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγόµενων ζωικών προϊόντων 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό. 

 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κρέατος, πηγάζουν κυρίως από τα 

προβλήµατα στον πρωτογενή τοµέα ζωικής παραγωγής που έχουν ως αποτέλεσµα το 

υψηλό κόστος της πρώτης ύλης και τελικά των παραγόµενων ζωικών προϊόντων.  

 

Το Υπ.Α.Α.Τ. προτείνει τη συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα, όπως το Μέτρο 123 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία βοηθούν στην αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας γεωργικών προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών, µε την στήριξή 

τους σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, 

βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των 

προϊόντων τους. 

 

4.2.5 Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργειες 

 

Ο κλάδος της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας κατέχει ηγετική θέση στη Μεσόγειο στην 

παραγωγή  τσιπούρας και λαυρακιού και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2008 

η Ελλάδα µε  παραγωγή 450 εκ. ιχθυδίων απέσπασε το 41% της συνολικής παραγωγής 

γόνου και µε  παραγωγή 120.000 τόνους τσιπούρας και λαυρακιού το 50% περίπου της 

παραγωγής αυτών  των ειδών ψαριών.  

 

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο έέννττοοννοοςς  εεξξααγγωωγγιικκόόςς  ππρροοσσααννααττοολλιισσµµόόςς, 

µε το  75% περίπου να προωθείται σε αγορές του εξωτερικού συµβάλλοντας σηµαντικά 

στο ισοζύγιο  ιχθυηρών και στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, δεδοµένου τόσο του 

όγκου των  εξαγωγών, όσο  και της εισροής σηµαντικών κεφαλαίων στη χώρα µας.  

 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και συγκεκριµένα στην περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει πλέον εδραιωθεί ως ο δυναµικότερος 

κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής, και κατατάσσεται στις κορυφαίες 

θέσεις σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 

 

Η περιοχή διαθέτει το 48% των λιµνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας και  το 25% των 

λιµνών, ενώ η δραστηριότητα των ιχθυοκαλλιεργητικών εταιρειών σε επίπεδο 

παραγωγής - περιλαµβανοµένης και αυτής των Εχινάδων - καλύπτει το 25% των 

εκφορτώσεων της εγχώριας παραγωγής, δηλαδή πάνω από το 12,5% της Ευρωπαϊκής 

παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας. ∆ιαθέτει επίσης 
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687 επαγγελµατικά σκάφη παράκτιας αλιείας, 115 επαγγελµατικά σκάφη αλιείας στις 

λίµνες και 118 σκάφη για αλιεία αποκλειστικά στην λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. 

 

Η συνέπεια των παραδόσεων και της κάλυψης της αγοραστικής ζήτησης µε προϊόντα 

υψηλής διατροφικής αξίας, εγγυηµένης φρεσκάδας και πιστοποιηµένης ποιότητας 

κατέστησαν τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ααννααγγννωωρρίίσσιιµµαα  σσεε  ααππααιιττηηττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς, τόσο των 

Ευρωπαϊκών όσο και τρίτων χωρών. Έτσι, η τσιπούρα και το λαβράκι της 

Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκτήσει τη δική τους «ταυτότητα», και καλύπτουν µεγάλο 

µέρος της ζήτησης σε πολλές χώρες του εξωτερικού.   

 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, η εντατική 

έρευνα, πειραµατισµός και ανάπτυξη στους ιχθυογεννητικούς σταθµούς έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας του κλάδου και µείωση του κόστους 

παραγωγής, αλλά και του κόστους κεφαλαίου ανά παραγόµενη µονάδα.  

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας, η παραγωγή του έτους 2010 σε επίπεδο εκτιµήσεων, έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 3:  Παραγωγή Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (2010) 

Κατηγορία Παραγωγής Όγκος Παραγωγής Είδη 

Λιµνοθάλασσα 1,300 τόνοι Ευρύαλα 

• Τσιπούρα 

• Λαβράκι 

• Κεφαλοειδή 

• Χέλια κλπ. 

Ιχθυοκαλλιέργεια 20,000 τόνοι78 • Τσιπούρα 

• Λαβράκι 

Παράκτια αλιεία 1,200 τόνοι • ∆ιάφορα είδη ψαριών και µαλακίων 

 

4.2.6 Τοµέας µελισσοκοµίας 

 

Η γεωµορφολογία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές 

συνθήκες προσδίδουν στην αυτοφυή µελισσοκοµική χλωρίδα της περιοχής ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν το µέλι να ξεχωρίζει για την ποιότητά του. 

Παρουσιάζει σηµαντικό µελισσοκοµικό ενδιαφέρον µε καταγεγραµµένες περίπου 
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 Τα παραπάνω στοιχεία παραγωγής συµπεριλαµβάνουν και την περιοχή των Εχινάδων, που 

ανήκουν διοικητικά στην Κεφαλονιά, αλλά οι εκφορτώσεις γίνονται στην Αιτωλοακαρνανία. 
8  Από την παραπάνω παραγωγή το 5-10% αφορά άλλα είδη (µυτάκι, φαγκρί, κλπ) 
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130.000 κυψέλες και περίπου 1.100 παραγωγούς9. Σηµειώνεται επίσης πως στην 

περιοχή του Νοµού Αχαΐας καταγράφονται 42.000 (δηλωµένες) κυψέλες µε ετήσια 

παραγωγή 420 τόνους µέλι (σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 2010 από την ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, Τµήµα Ζωικής & Φυτικής 

Παραγωγής) 

 

∆ράσεις οι οποίες µπορούν να στηρίξουν, να αναδείξουν και να ενισχύσουν ακόµα 

περισσότερο τη µελισσοκοµία της περιοχής είναι: 

 

��������  ΑΑννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  ππααρρααγγόόµµεεννοουυ  µµεελλιιοούύ  µµέέσσωω  δδρράάσσεεωωνν  ππρροοώώθθηησσηηςς  ααυυττοούύ  

��������  ΣΣττήήρριιξξηη  ττηηςς  ββαασσιιλλοοττρροοφφίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  ββαασσιιλλιικκοούύ  πποολλττοούύ,,  γγύύρρηηςς,,  

ππρρόόπποολληηςς  κκααιι  κκεερριιοούύ,,  ωωςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  

ττωωνν  µµεελλιισσσσοοκκόόµµωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

 

Το Υπ.Α.Α.Τ. προτείνει µία σειρά δράσεων και ενεργειών για την ενδυνάµωση της 

δυναµικής και των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου της µελισσοκοµίας.  Πιο 

συγκεκριµένα: 

  

1. Την ενηµέρωση των παραγωγών της Περιφέρειας µέσα από τη ∆ράση 

«Ταχύρρυθµες εκπαιδεύσεις µελισσοκόµων» στο πλαίσιο του «Προγράµµατος 

βελτίωσης της παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας». Για 

την υλοποίηση της ∆ράσης σε όλη την Ελλάδα, επιχορηγείται ο ΟΓΕΕΚΑ – 

∆ΗΜΗΤΡΑ µε το ποσό των €100.000 

2. Τη χρηµατοδότηση για τη διαφήµιση και την προώθηση των προϊόντων αυτών 

µέσω της υλοποίησης της ∆ράσης «Στήριξη της προώθησης του µελιού και των 

άλλων προϊόντων της κυψέλης» του «Προγράµµατος βελτίωσης της παραγωγής 

και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας 2011 – 2013 (Καν. Ε.Κ. 1234/07)». 

∆ιαθέσιµοι πόροι µέχρι €80.000 ανά έτος για τα έτη 2011, 2012 και 2013 

3. Την προώθηση της εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας µε τη δηµιουργία 

τυποποιητηρίων µελιού, µέσω του Μέτρου 1.2.3 του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Υπαίθρου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

 

                                                           

9 Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 2011.  
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4.2.7 Μεταποίηση10 

 

��  ΑΑµµππεελλοοοοιιννιικκόόςς  ΤΤοοµµέέααςς  

 

Αναφορικά µε τον τοµέα της µεταποίησης και ειδικότερα για τον αµπελοοινικό τοµέα, η 

συνολική οινοπαραγωγή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι 232.000 HL, ενώ σε 

επίπεδο χώρας (3.500.000 HL) ανέρχεται σε ποσοστό 6,7%. 

 

Οι αναγνωρισµένοι οίνοι (4 ΠΟΠ και 6 ΠΓΕ) για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι οι 

εξής:  

 

 
Πίνακας 4:  Οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Α/Α Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης 
(ΠΟΠ)   

(Όγκος Παραγωγής: 38.000 HL) 

Προστατευόµενη Γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) 

1. Πάτρα Αχαΐα 

2. Μαυροδάφνη Πλαγιές Πετρωτού 

3. Μοσχάτος Πατρών Πλαγιές Αιγιαλείας 

4. Μοσχάτος Ρίου Πατρών Ηλεία 

5.  Λετρινά 

6.  Πισάτις 

 
Πίνακας 4.1:  Οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Νοµός / 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη 

(ΠΓΕ) 

28.000 HL 

Προστατευόµενη  

Ονοµασία Προέλευσης 

ΠΟΠ    38.000 HL 

Αχαΐας 1. Αχαΐα  

2. Πλαγιές Πετρωτού 

3. Πλαγιές Αιγιαλείας 

1. Πάτρα 

2. Μαυροδάφνη Πατρών  

3. Μοσχάτος Πατρών 

4. Μοσχάτος Ρίου Πατρών 

Ηλείας 1. Ηλεία 

2. Λετρινά 

3. Πισάτις 

 

 

Από πλευράς οινοποιητικών εγκαταστάσεων, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

βρίσκονται εγκατεστηµένες 58 οινοποιητικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων δύο 

συνεταιριστικές µε συνολική οινοπαραγωγή  121.994 HL (Ε.Α.Σ. Ηλείας – Ολυµπίας και 

Ε.Α.Σ. Πάτρας). 

 

Μέσω του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης 

Αµπελοοινικής Αγοράς, το Υπ.Α.Α.Τ. στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή, µε τη 
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 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & 

Ποιοτικού Έλεγχου Προϊόντων Φυτικής Παράγωγης Ενηµερωτικό συνοπτικό σηµείωµα µε θέµα 

«Καλάθι γεωργικών προϊόντων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», Αθήνα, 24/02/2011 
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χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης στους αµπελοκαλλιεργητές για τα έτη 2010-2013 

συνολικού ύψους €58 εκατ. και µε την εφαρµογή προγραµµάτων αναδιάρθρωσης 

αµπελώνων συνολικού ύψους €23 εκατ.  Παράλληλα, στήριξη δίνεται και στο προϊόν - 

κρασί, µε δράσεις προβολής και προώθησης (Πρόγραµµα «Προώθηση οίνων σε 

τρίτες χώρες» µε συνολικό προϋπολογισµό σε επίπεδο χώρας €36.3 εκατ.). Το µέτρο 

είναι συγχρηµατοδοτούµενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% 

από εθνικούς και το 20% από την ιδία συµµετοχή των δικαιούχων.  Με την εφαρµογή 

του εν λόγω µέτρου ενισχύεται η ανταγωνιστική θέση του ελληνικού κρασιού στις 

αγορές των τρίτων χωρών καθώς και στη µεγιστοποίηση των οφελών των ελληνικών 

συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.  Σε συνεργασία µε όλους 

τους φορείς του κλάδου η στόχευση αποσκοπεί στην αποτελεσµατική διείσδυση και 

καθιέρωση στην παγκόσµια αγορά των ελληνικών κρασιών, που διαθέτουν 

«ταυτότητα», ποιότητα συνδεδεµένη µε τον τόπο παραγωγής, αποτελούν 

αναπόσπαστο κοµµάτι της µεσογειακής διατροφής και ως επάξιοι πρεσβευτές της 

ελληνικής κουλτούρας µεταφέρουν πολιτισµικά µηνύµατα της Ελλάδας.  Στο εν λόγω 

πρόγραµµα της προώθησης συµµετέχουν και οινοποιητικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.  

 

 

� Άλλα Μεταποιηµένα προϊόντα (βιοµηχανική τοµάτα – σταφίδα) 

 

ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκήή  ττοοµµάάτταα  

Ο τοµέας της βιοµηχανικής τοµάτας από 1/1/2011 βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους 

αποδέσµευσης και έχει ενταχθεί στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.  Αναφορικά µε 

την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, το έτος 2010 η καλλιεργηθείσα έκταση σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ηλείας (βάσει συµβάσεων) ανήλθε 

σε 8.200 στρέµµατα και η  παραγωγή σε 78.000 tn.  Το προηγούµενο έτος 2009 η 

οριστικά καλλιεργηθείσα έκταση ανήλθε σε περίπου 9.800 στρέµµατα και η παραγωγή 

σε 85.000 tn συνολικά.  Στην περιοχή της Ηλείας η παραγωγή διακινείται µέσω των Ο.Π 

«ΑΣ Γαστούνης» και «ΑΣ Μεταποιηµένων Οπωροκηπευτικών Ν. Ηλείας» οι οποίες το 

έτος 2010 είχαν υπογράψει συµβάσεις µε δύο µεταποιητικές επιχειρήσεις την «Ελάνθη 

ΑΕΒΕΤ (Ελαΐς Unilever Hellas A.E)» και την «Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε KYKNOS». 

 

Σχετικά µε την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, το έτος 2010 η καλλιεργηθείσα έκταση 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αχαΐας βάσει των 

συµβάσεων, ανήλθε σε 580 στρέµµατα και η  παραγωγή σε 5.400 tn περίπου.  Το 

προηγούµενο έτος 2009 η οριστικά καλλιεργηθείσα έκταση ανήλθε σε περίπου 1.100 

στρέµµατα και η παραγωγή σε 8.000 tn συνολικά.  Στην περιοχή του νοµού Αχαΐας η 
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παραγωγή διακινείται µέσω της Ο.Π «ΕΑΣ Πατρών» η οποία το έτος 2010 είχε υπογράψει 

συµβάσεις µε δύο µεταποιητικές επιχειρήσεις την «Ελάνθη ΑΕΒΕΤ (Ελαΐς Unilever Hellas 

A.E)» και την «Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε KYKNOS».  Σηµειώνεται, πως στο νοµό 

Αχαΐας δεν λειτουργεί καµία µεταποιητική επιχείρηση τοµάτας. 

 

ΣΣττααφφίίδδαα  

Στο νοµό Αχαΐας στο τοµέα της σταφίδας δραστηριοποιούνται τέσσερεις επιχειρήσεις: 

Bellussis Currants, Parthenon S.A, Παναιγιάλειος ένωση Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ. Αιγίου) 

και Σ. Αδαµόπουλος, ενώ στο νοµό Ηλείας δραστηριοποιούνται τρείς επιχειρήσεις: 

Ηλιόπουλος Α.Ε., ΑΦΟΙ  Κορόντζη Ο.Ε. και η Ε.Α.Σ. Ηλείας - Ολυµπίας. 

 

 

 

 

ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  εελλιιάά  

Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπ.Α.Α.Τ παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα, ανά νοµό: 

 

Πίνακας 5: Μεταποιητικές επιχειρήσεις επιτραπέζιας ελιάς στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

1. ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε 1. ΤΡΥΨΑΣ Α.Ε 1. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΒΕΕ 

2. ΚΟΡ∆ΑΤΟΣ Α.Ε  
2. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

FOOD S.A. 

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

3. ΤΡΟΦΙΚΟ Α.Ε   3. ΡΟΜΠΟΤΗΣ Α.Ε.  

4. ΗΛΙ∆Α   4. ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ 

5. Κ.ΡΟΥΣΣΗΣ & ΣΙΑ  
 5. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΕΥΑΓΓ.ΓΟΥΒΕΛΗΣ  

 6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΤΟΜΑΡΑΣ Α.Ε. 

7. ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 7. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

8. ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 8. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΒΑΕ 

9. ΓΑΙΑ Α.Ε   

10. ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΚΑ    

11. Κ.ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ & ΣΙΑ 

ΑΒΕΕΕ 

  

12. ΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
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4.2.8 Παρεµβάσεις στον πρωτογενή τοµέα - καλλιεργητικό πλάνο – ενδεικνυόµενες 

καλλιέργειες για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

 

Στο σηµείο αυτό και πριν την επόµενη ενότητα, η οποία αναφέρεται στον 

προσανατολισµό της αγροτικής παραγωγής, κρίνεται χρήσιµο να παρατεθούν 

ορισµένες καίριες πληροφορίες αναφορικά µε την αναγκαιότητα της επεξεργασίας και 

αναλυτικής παρουσίασης ενός καλλιεργητικού πλάνου για την Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας.  Το πλάνο αυτό, του οποίου η επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση 

στοιχείων θα µπορούσε να είναι αντικείµενο µιας δράσης τεκµηρίωσης και έρευνας της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας αλλά και των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας) – στο πλαίσιο των 

υποστηρικτικών δράσεων του Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας - 

πρέπει να περιλαµβάνει ενδεικνυόµενες νέες καλλιέργειες – εκτός των υπαρχουσών και 

παραδοσιακά καταγεγραµµένων – καθώς και γενικότερες παρεµβάσεις στον 

πρωτογενή τοµέα της παραγωγής. 

 

 

Πιο συγκεκριµένα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του «Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας» σε µία πρώτη προσέγγιση του θέµατος, προτείνει τα εξής: 

 

• ΑΑννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ββιιοολλοογγιικκήήςς  γγεεωωρργγίίααςς, µε έµφαση στην αµπελοκαλλιέργεια, την ελιά, 

τα εσπεριδοειδή και τα οπωροκηπευτικά.  Η βιολογική γεωργία µπορεί να 

εφαρµοσθεί σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας και κυρίως σε ορεινές 

και µειονεκτικές περιοχές.  

 

• ΠΠρροοώώθθηησσηη  εεννεερργγεειιαακκώώνν  κκααλλλλιιεερργγεειιώώνν, οι οποίες βοηθούν στην διατήρηση του 

γεωργικού εισοδήµατος, ιδιαίτερα σε γόνιµες περιοχές της Περιφέρειας, όπως ο 

Νοµός Αιτωλοακαρνανίας.  Πιο συγκεκριµένα για την παραγωγή βιοντήζελ, οι 

προτεινόµενες καλλιέργειες είναι η ελαιοκράµβη, ο ηλίανθος και το βαµβάκι 

(Βαµβακόσπορος) ενώ για την παραγωγή βιοαιθανόλης, οι αντίστοιχες 

καλλιέργειες είναι το γλυκό σόργο, το σιτάρι, το κριθάρι, τα ζαχαρότευτλα και ο 

αραβόσιτος.  Ως πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης παρέµβασης θα µπορούσε 

να είναι ολόκληρη η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και κυρίως οι περιοχές του Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας. Η επιλογή των καλλιεργούµενων φυτών και ποικιλιών θα 

πρέπει να είναι απόφαση των Τοπικών ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
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• ΑΑννάάππττυυξξηη  ττηηςς  σσυυµµββοολλααιιαακκήήςς  γγεεωωρργγίίααςς, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες του καρπουζιού, 

των ενεργειακών φυτών και των κτηνοτροφικών προϊόντων.  

 

• ΠΠεερρααιιττέέρρωω  ααννάάππττυυξξηη  κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  ττοουυ  σσππααρρααγγγγιιοούύ  κκααιι  ττοουυ  ρροοδδιιάάςς, οι οποίες 

προτείνονται για την αντικατάσταση της καλλιέργειας καπνού. Ήδη 

δραστηριοποιούνται Οµάδες Παραγωγών στην περιοχή του Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας και για τις δύο αυτές καλλιέργειες και οι προοπτικές είναι 

ιδιαίτερα ευοίωνες, λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα και προσανατολισµού των 

συγκεκριµένων προϊόντων.  

 

• ΑΑννάάππττυυξξηη  ββιιοολλοογγιικκήήςς  κκττηηννοοττρροοφφίίααςς, µέσω της διαφοροποίησης, αναβάθµισης και 

πιστοποίησης της ποιότητας των συστηµάτων εκτροφής, της δηµιουργίας 

επώνυµων κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τις σύγχρονες 

καταναλωτικές ανάγκες και της εισαγωγής αιγοπροβατοτροφικών µονάδων στην 

βιολογική κτηνοτροφία.  

 

• ΣΣχχεεδδιιαασσµµόόςς  κκααιι  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµόόςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  εεγγχχώώρριιωωνν  ββιιοολλοογγιικκώώνν  ζζωωοοττρροοφφώώνν, 

ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο επαρκής και διαρκής εφοδιασµός της αγοράς. Το 

πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης παρέµβασης είναι κυρίως οι ορεινές, 

ηµιορεινές και µειονεκτικές περιοχές Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.  

 

• ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόόςς  κκττηηννοοττρροοφφιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν µε στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών µονάδων, την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων προστιθέµενης αξίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων για 

αναδιοργάνωση των µονάδων µέσω της χρήσης µεθόδων σύγχρονης διοίκησης,  

προκειµένου να υιοθετηθούν πρακτικές αειφόρου διαχείρισης και τα τελικά 

προϊόντα να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα και εκσυγχρονισµός των 

τοπικών µονάδων προκειµένου να είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν κάθε 

ανταγωνιστική πίεση που προέρχεται είτε από όµορες περιοχές, είτε από την διεθνή 

αγορά. Το πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης παρέµβασης είναι οι αγροτικές 

περιοχές της Περιφέρειας και ιδιαίτερα οι ορεινές, ηµιορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές.  

 

• ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  κκττηηννοοττρροοφφιικκώώνν  φφυυττώώνν, η οποία προτείνεται ως αντικατάσταση της 

καλλιέργειας βαµβακιού, σιτηρών κλπ. κυρίως για παραγωγή αραβοσίτου για 

ενσίρωση. Προώθηση της καλλιέργειας τους, για µείωση του κόστους αγοράς 

ζωοτροφών, για παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών φυτών αυξάνοντας την 

προστιθέµενη αξία των τελικών ζωικών προϊόντων καθώς και της ποιότητα τους. 
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Αύξηση των εκτάσεων µε κτηνοτροφικά φυτά κατά 20% έως το 2013. Σηµαντικές 

καλλιέργειες αποτελούν ο αραβόσιτος και η µηδική για ενσίρωση.  Το πεδίο 

εφαρµογής της συγκεκριµένης παρέµβασης είναι κυρίως οι Νοµοί 

Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας  

 

• ΟΟρρθθοολλοογγιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ββοοσσκκοοττόόππωωνν, µε πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης 

παρέµβασης όλες τις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.  

 

• ΑΑννάάππττυυξξηη  ττηηςς  κκττηηννοοττρροοφφίίααςς µε στόχο α)την αύξηση του συνολικού ζωικού 

κεφαλαίου της Περιφέρειας, β)την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στις ορεινές 

και ηµιορεινές περιοχές κυρίως των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας και την 

ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας και στους τρεις Νοµούς της Περιφέρειας, γ)τη 

δηµιουργία µονάδων οικονοµικά βιώσιµων καθετοποιηµένης παραγωγής, 

προκειµένου να επιτύχουν µείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του 

ακαθάριστου κέρδους και δ)την περαιτέρω αξιοποίηση των ζωικών προϊόντων 

ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας 

προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία τους και να µπορέσουν να 

προσελκύσουν και νέες οµάδες καταναλωτών, οι οποίοι δίνουν µεγάλη βαρύτητα 

στην ποιότητα των προϊόντων.  Το πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης 

παρέµβασης για την αιγοπροβατοτροφία είναι κυρίως οι Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας 

και Αχαΐας (ορεινές και ηµιορεινές περιοχές), ενώ για τα βοοειδή 

(γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής) είναι και οι τρεις Νοµοί της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας. 

 

• ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ΟΟµµάάδδωωνν  ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

υυδδααττοοκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς, µε στόχους α)την εφαρµογή κοινών κανόνων παραγωγής, 

ιδίως σε θέµατα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, χρήσης συστηµάτων 

ολοκληρωµένης διαχείρισης και βιολογικών πρακτικών, β)θέσπιση κοινών κανόνων 

για την παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στις µεθόδους συγκοµιδής και διάθεσης, 

γ)την προσαρµογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που 

είναι µέλη της οµάδας, όσον αφορά τις απαιτήσεις της αγοράς και δ)την από 

κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της 

προετοιµασίας προς πώληση, της κεντρικής οργάνωσης των πωλήσεων και της 

διάθεσης της παραγωγής στους φορείς εµπορίας. Το πεδίο εφαρµογής της 

συγκεκριµένης παρέµβασης είναι κυρίως ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 

(λιµνοθάλασσες και παράκτιες περιοχές).   
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• ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  µµεελλιιοούύ  ωωςς  ππρροοϊϊόόνν  ΠΠΓΓΕΕ, µε την παρέµβαση να αφορά κυρίως το Νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας.  

 

5. Ο Προσανατολισµός της Αγροτικής Παραγωγής  

5.1 Εντοπισµός Αγροτικών Προϊόντων 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις διάφορες κατηγορίες του πρωτογενούς τοµέα, εµφανίζουν:  

 

• Η παραγωγή αιγοπρόβειου, βόειου και χοίρειου κρέατος  

• Η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, όπως ο αραβόσιτος, η µηδική και το 

κριθάρι, µε στόχο την εξασφάλιση ζωοτροφών και τη µείωση του κόστους 

παραγωγής 

• Η καλλιέργεια κηπευτικών, όπως τα “µποστανικά” (καρπούζια – πεπόνια), οι 

πατάτες και η βιοµηχανική τοµάτα 

• Η καλλιέργεια σπαραγγιού: η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (και ιδιαίτερα ο 

Νοµός Αιτωλοακαρνανίας) παρουσιάζει ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια 

σπαραγγιού µε  δυνατότητες εξαγωγής. Σηµειώνεται πως στην περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας δραστηριοποιούνται δύο οµάδες παραγωγών («Αχελώος» 

και «Οινιάδες») 

• Η ελαιοκαλλιέργεια: οι Επιτραπέζιες ελιές, κυρίως στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, 

όπου η παραγωγή αφορά την τοπική ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς Αγρινίου ή 

«κονσερβοελιά  Αγρινίου» και την ποικιλία «Καλαµών».  Το Ελαιόλαδο και στους 

τρεις Νοµούς, είναι εξαιρετικής  ποιότητας και εµφανίζει αυξηµένη  ζήτηση τόσο 

στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά. 

• Οι δενδρώδεις καλλιέργειες: κυρίως εσπεριδοειδή, κ.α. 

• Η αµπελοκαλλιέργεια και τα προϊόντα αυτής, όπως οι τοπικοί οίνοι και η 

σταφίδα της «Βοστίτσας», που αποτελεί ένα παραδοσιακό, ποιοτικό αλλά και 

βασικό εξαγώγιµο προϊόν  

• Η παραγωγή µελιού 

• Η παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων υδατοκαλλιεργειών και συγχρόνως 

εφαρµογή συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης και βιολογικών πρακτικών 

µε στόχο συγχρόνως την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Συµπερασµατικά, τα προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα, στα οποία µπορεί να δοθεί 

έµφαση και προτεραιότητα στην προώθηση τους είναι τα εξής: 
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� Αιγοπρόβειο και βόειο κρέας 

� Χοίρειο κρέας 

� Γάλα και Τυροκοµικά προϊόντα: φέτα, κεφαλογραβιέρα Αµφιλοχίας κ.α. 

� Επιτραπέζιες (βρώσιµες) ελιές 

� Ελαιόλαδο 

� Εσπεριδοειδή 

� Σπαράγγια  

� Οπωροκηπευτικά: καρπούζια, πεπόνια, πατάτες, ντοµάτες κ.α. 

� Προϊόντα αµπελοκαλλιέργειας: σταφίδα «Βοστίτσας» 

� Τοπικοί παραδοσιακοί οίνοι από σταφύλια ΠΟΠ και ΠΓΕ 

� Μέλι 

� Προϊόντα υδατοκαλλιεργειών: λαυράκι - τσιπούρα 

� Αυγοτάραχο Μεσολογγίου  

 

 

 

5.2 Επιλογή Αγροτικών Προϊόντων για εισαγωγή τους στο καλάθι 

 

Το Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, προτείνεται να 

περιλαµβάνει τρεις (3) κατηγορίες προϊόντων:  

 

11..  ΠΠρροοϊϊόόνντταα  τταα  οοπποοίίαα  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  εεξξααγγωωγγιικκόό  ππρροοσσααννααττοολλιισσµµόό  

22..  ΠΠρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  ααννααδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  ττααυυττόόττηητταα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  κκααιι    

33..  ΠΠρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  κκααλλύύππττοουυνν  ττιιςς  εεππιισσιιττιισσττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττόόσσοο  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  ααλλλλάά  

κκααιι  οολλόόκκλληηρρηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  

 

ΟΟ  κκυυρρίίααρρχχοοςς  σσττόόχχοοςς  εείίννααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ααγγρροοδδιιααττρροοφφιικκοούύ  ππρροοττύύπποουυ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  

∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  γγιιαα  εεξξααγγωωγγήή,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ααυυττοοκκααττααννάάλλωωσσηη..  

 

Η επιλογή των αγροτικών προϊόντων που θα απαρτίζουν το «Καλάθι των Προϊόντων 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ή µία οµάδα 

κριτηρίων, τα οποία θα διασφαλίζουν την ύπαρξη των απαραίτητων εκείνων 

χαρακτηριστικών των προϊόντων που συνδέονται µε α)την παραδοσιακότητα, β)την 

υψηλή διατροφική αξία, γ)την περιβαλλοντική διάσταση και συµβολή στην 

περιβαλλοντική προστασία των προϊόντων, δ)την πολιτισµική αξία και ε)την προστασία 

του τοπικού παραγωγού.  
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Για το σκοπό αυτό, θεωρήθηκε σκόπιµο αλλά και χρήσιµο να αξιοποιηθεί η έννοια του 

««ΤΤοοππιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς  ΤΤρροοφφίίµµωωνν»», η οποία έχει εισαχθεί και παρουσιαστεί από την 

Επιτροπή των Περιφερειών σε σχετική γνωµοδότησή της.  Ένα Τοπικό Σύστηµα 

Τροφίµων αποτελείται από τοπικά είδη διατροφής.  

 

Πιο συγκεκριµένα, ένα ΤΤοοππιικκόό  ΕΕίίδδοοςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς  είναι αυτό το οποίο: 

 

11..  ΠΠααρράάγγεεττααιι  σσεε  ττοοππιικκήή  ήή  ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  κκλλίίµµαακκαα  

22..  ΣΣυυµµββάάλλλλεειι  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  ήή  ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  σσττρρααττηηγγιικκήή  ααγγρροοττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  

3. ΠΠωωλλεείίττααιι  σσττοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  µµέέσσωω  ττοουυ  µµιικκρρόόττεερροουυ,,  οορρθθοολλοογγιικκόόττεερροουυ  κκααιι  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττεερροουυ  δδυυννααττοούύ  δδιικκττύύοουυ,,  χχωωρρίίςς  ττηη  µµεεσσοολλάάββηησσηη  άάλλλλωωνν  

ππααρρααγγόόννττωωνν πέραν  

α) του παραγωγού ή της τοπικής ένωσης παραγωγών,  

β) του φορέα ή του συνεταιρισµού µε αρµοδιότητα στην 

αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης και  

γ) του καταναλωτή  

 

4. ΜΜπποορρεείί  νναα  δδιιααττεεθθεείί  σσεε  ττοοππιικκάά  κκαατταασσττήήµµαατταα  λλιιααννιικκήήςς  ππώώλληησσηηςς  ήή  σσεε  

υυππααίίθθρριιαα  ααγγοορράά  ββάάσσεειι  ττοοππιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς,,  ααλλλλάά  όόχχιι  κκααιι  σσεε  κκεεννττρριικκόό  

κκααττάάσσττηηµµαα  λλιιααννιικκήήςς  ππώώλληησσηηςς  εεφφόόσσοονν  φφέέρρεειι  ττοο  σσήήµµαα  ττοουυ  ττοοππιικκοούύ  εείίδδοοςς  

δδιιααττρροοφφήήςς 

5. ΑΑππεευυθθύύννεεττααιι  σσεε  κκααττααννααλλωωττέέςς  ββαασσιιζζόόµµεεννοο  σσεε  έένναα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά όπως:  

ii))  ηη  γγεεύύσσηη,,    

iiii))  ηη  φφρρεεσσκκάάδδαα,,      

iiiiii))  ηη  υυψψηηλλήή  πποοιιόόττηητταα,,    

iivv))  οο  πποολλιιττιισσµµιικκόόςς  χχααρραακκττήήρρααςς,,    

vv))  ηη  ττοοππιικκήή  ππααρράάδδοοσσηη,,    

vvii))  ττοο  ττυυππιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,    

vviiii))  ηη  κκααλλήή  µµεεττααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ζζώώωωνν,,    

vviiiiii))  ηη  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  δδιιάάσστταασσηη,,    

ix) ηη  υυγγιιεειιννήή  δδιιάάσστταασσηη  ήή  ηη  ππττυυχχήή  ττηηςς  ααεειιφφόόρροουυ  κκααττααννάάλλωωσσηηςς 

6. ΣΣυυννδδέέεεττααιι  µµεε  έένναα  ττοοππιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  ττρροοφφίίµµωωνν 

 

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, οι κατηγορίες των προϊόντων 

που πιστεύουµε ότι πρέπει να συµµετέχουν ούτως ώστε προϊόντα τους να ενταχθούν 

στο Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, είναι οι εξής: 
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Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

1. Ελαιόλαδο 

2. Επιτραπέζια (βρώσιµη) ελιά (Καλαµών- Επιτραπέζια Ελιά Αγρινίου) 

3. Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια – λεµόνια) 

4. Σπαράγγι 

5. Κηπευτικά (τοµάτες, καρπούζια, πεπόνια, φράουλες) 

6. Βιολογικά οπωροκηπευτικά 

7. Βιοµηχανική τοµάτα (τοµατοπολτός) 

8. ∆ιάφορες σαλάτες (µαρούλια, λάχανα Βρυξελλών κ.α.) 

9. Ακτινίδιο 

10. Ρόδι 

11. Μεταποιηµένα λαχανικά (τουρσιά) 

12. Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά 

13. Καρύδι 

14. Κεράσι 

15. Γλυκό Καλαµπόκι 

16. Σταφίδα Κορινθιακή 

17. Ροδίτης 

18. Μαυροδάφνη 

19. Μοσχάτο Πατρών  

20. Μοσχάτο Ρίου 

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

1. Αιγοπρόβειο κρέας 

2. Βόειο κρέας 

3. Χοίρειο κρέας 

4. Γαλακτοκοµικά (γάλα, γιαούρτι) 

5. Τυροκοµικά (κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, φέτα) 

 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Λαυράκι & Τσιπούρα υδατοκαλλιέργειας 

2. Ψάρια ελεύθερης αλιείας (χέλι, κέφαλος, αλίπαστα λιµνοθάλασσας) 

3. Αυγοτάραχο Μεσολογγίου  

4. Αλάτι – Αφρίνα Μεσολογγίου 

 

∆) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ   

1. Μέλι 
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Ε) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής11, στην περιοχή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας υπάρχουν ενταγµένα 6 προϊόντα στις κατηγορίες ΠΠΟΟΠΠ  

κκααιι  ΠΠΓΓΕΕ.  Τα προϊόντα αυτά είναι τα εξής : 

  

1. Ελαιόλαδο Ολυµπία (ΠΓΕ) – Καταχωρηµένο από 21.06.1996 

2. Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 21.06.1996 

3. Aυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 02.07.1996 

4. Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 18.07.1998 

5. Φέτα (ΠΟΠ) – Καταχωρηµένο από 15.10.2002 

6. Σταφίδα Ηλείας (ΠΓΕ) – Καταχωρηµένο από 11.05.2011 

 

Επιπρόσθετα, έχουν θεσµοθετηθεί 4 οίνοι ΠΟΠ και 6 Τοπικοί Οίνοι (ΠΓΕ), όπως ήδη έχει 

αναφερθεί σε σχετικό πίνακα (βλέπε σελ. 34).  Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί και 

µπορούν  εντάσσονται ως έχουν στο καλάθι. 

 

Ζ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Επίσης, προτείνεται και η ένταξη στο Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, του τοπικού λικέρ ««ΤΤεεννττοούύρραα»».  Σηµειώνεται πως µέσω συντονισµένων 

προσπαθειών και ενεργειών12 (τις οποίες προωθεί η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

ύστερα από σχετικό αίτηµα που υπεβλήθη από τον Σύλλογο Ποτοποιών Πάτρας), η 

Τεντούρα αναµένεται να αναγνωριστεί ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).  

Σηµειώνεται πως η «Τεντούρα» αποτελεί τοπικό ηδύποτο που παρασκευάζεται µε 

παραδοσιακό τρόπο εδώ και 125 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, µε 

βασικά χαρακτηριστικά τα αρώµατα κανέλλας και γαρυφάλλου, βασισµένο σε 

τοπικούς οίνους ΠΟΠ.   

 

Αναφερόµενοι στα προϊόντα πρώτης µεταποίησης, µεταξύ των οποίων βρίσκονται 

τόσο η Τεντούρα όσο και τα τουρσιά ως µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει 

να σηµειωθεί πως για το Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

προτείνεται η ένταξη και µιας σειράς τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων όπως το 

                                                           
11

 Βλέπε σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο διαθέσιµο στο διαδίκτυο, στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&fil

ter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=

&filterMax.milestone=&filter.country=GR&filter.category=PDOPGI_CLASS_13&filter.type=&filter.st

atus=REGISTERED 
12 Βλέπε σχετικό ∆ελτίο Τύπου: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/658-

perifereiarxis-i-tentoura-patron-n-anagnoristei-ws-proion-me-geografiki-endeiksi.html 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  4455  

 

οούύζζοο,,  ττοο  ττσσίίπποουυρροο,,  ττοο  λλοουυκκοούύµµιι,,  ηη  ρροοδδοοζζάάχχααρρηη αλλά και άλλα τοπικά παραδοσιακά 

γγλλυυκκάά τα οποία θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο Καλάθι σε µεταγενέστερο 

στάδιο.  

 

Τέλος, θα πρέπει να υπογραµµιστεί πως στο Καλάθι των Προϊόντων προτείνεται να 

ενταχθούν τα ΠΠιισσττοοπποοιιηηµµέένναα  ΒΒιιοολλοογγιικκάά  ΠΠρροοϊϊόόνντταα από όλους τους τοµείς της 

πρωτογενούς παραγωγής (φυτική και ζωϊκή).  Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα βιολογικών καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι 

παράγουν -και εξάγουν σε πολλές περιπτώσεις- προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

διατροφικής αξίας.  Ενδεικτικά αναφέρουµε τη βιολογική σταφίδα Βοστίτσας, τα 

βιολογικά σπαράγγια, τους οίνους από ποικιλίες σταφυλιού βιολογικής καλλιέργειας, 

το βόειο κρέας βιολογικής εκτροφής κ.α.  Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί πως 

εκτός από τα παραπάνω παραδείγµατα επιχειρήσεων που παράγουν και εξάγουν 

βιολογικά προϊόντα, ειδικότερα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας παρατηρείται µία 

δυναµική στροφή προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής των εσπεριδοειδών µε 

αποτέλεσµα το 35% των συνολικά καλλιεργούµενων βιολογικά εσπεριδοειδών της 

χώρας να βρίσκεται στο συγκεκριµένο νοµό, το 50% των εξαγωγών βιολογικών 

εσπεριδοειδών της χώρας να προέρχεται από το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το 40% 

της συνολικής ετήσιας παραγωγής των προϊόντων αυτών πωλείται ως πιστοποιηµένο 

βιολογικό προϊόν.        

 

Με δεδοµένο το ότι η επιλογή προϊόντων για το Καλάθι θα είναι µία συνεχιζόµενη, 

ανοιχτή διαδικασία, κρίνεται αποτελεσµατικότερη η εκκίνηση του Καλαθιού µε 

συγκεκριµένα προϊόντα – ναυαρχίδες, τα οποία θα επικοινωνήσουν δυναµικά το 

χαρακτήρα και το στόχο της πρωτοβουλίας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή 

αγορά.  Από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, πιστεύουµε πως η αρχική 

επιλογή για τα προϊόντα του Καλαθιού πρέπει να περιλαµβάνει τα προϊόντα τα οποία 

αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα από άποψη εντοπιότητας, παραδοσιακότητας και 

όγκου παραγωγής, για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.   

 

Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα που πιστεύουµε πως πρέπει να επιλεγούν αρχικά για τη 

συµµετοχή τους στο Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, είναι τα 

εξής:    

 

1. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΒΡΩΣΙΜΗ) ΕΛΙΑ 

2. ΣΤΑΦΙ∆Α 

3. ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΠΟΠ & ΠΓΕ 

4. ΦΕΤΑ & ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ 
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5. ΠΑΤΑΤΑ & ΚΑΡΠΟΥΖΙ 

6. ΦΡΑΟΥΛΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙ 

7. ΣΑΛΑΤΕΣ 

8. ΛΑΥΡΑΚΙ & ΤΣΙΠΟΥΡΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

9. ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ   

 

Σηµειώνουµε πως σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή θα ακολουθήσει 2ο στάδιο ή Β’ 

φάση επιλογής και άλλων προϊόντων για το Καλάθι της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

5.3 Μέτρα προώθησης του Καλαθιού Προϊόντων της Π.∆.Ε 

 

Για να επιτύχει το εγχείρηµα του Καλαθιού των Προϊόντων στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας δεν αρκεί η µόνο στήριξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων από τους 

καταναλωτές. Είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα για την αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών µε βάση τη ζήτηση της αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 

ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και τη µείωση του κόστους παραγωγής µε τον 

έλεγχο τιµών των εφοδίων και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών.  

 

Το Καλάθι Προϊόντων καθίσταται µια ευκαιρία για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα 

της ∆υτικής Ελλάδας την οποία πρέπει να αδράξουµε, ώστε να ενισχύσουµε την τοπική 

οικονοµία. Για το λόγο πρέπει να δοθεί µεγάλη έµφαση στην προώθηση των τοπικών 

προϊόντων ποιότητας στις ελληνικές και ξένες αγορές. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός 

ο στόχος θα πρέπει να δηµιουργηθούν διατροφικές συµπράξεις (µη κερδοσκοπική 

εταιρεία) στις οποίες µπορούν µετέχουν η Περιφέρεια, οι ∆ήµοι, οι παραγωγοί, οι 

µεταποιητές, οι έµποροι αγροτικών προϊόντων κ.α., ώστε να προωθήσουν τα 

προϊόντα του καλαθιού και να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργιες ούτως ώστε 

να προωθηθεί συντονισµένα η οικονοµική και κατ’ επέκταση η ολοκληρωµένη τοπική 

και περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

 

6. Αγροδιατροφική Σύµπραξη 

6.1 Αγροδιατροφικές Συµπράξεις της Περιφέρειας 

 

Σύµφωνα µε το σχετικό Σχέδιο Νόµου µε τίτλο «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς 

συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού 
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κόσµου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» το οποίο τέθηκε  σε δηµόσια 

διαβούλευση13  έως και την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011, αναφέρονται τα εξής παρακάτω 

αναφορικά µε τις Αγροδιατροφικές Συµπράξεις της Περιφέρειας:  

 

Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας µπορούν να 

συστήνονται αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες µε σκοπό: 

 

11..  ΤΤηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ππρροοββοολλήή  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  δδιιααττρροοφφιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  

ππααρράάγγοοννττααιι  σστταα  δδιιοοιικκηηττιικκάά  όόρριιαα  ττηηςς  κκάάθθεε  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς..  

22..  ΤΤηηνν  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττεεκκµµηηρρίίωωσσηηςς,,  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττωωνν  

««ΚΚααλλααθθιιώώνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς»»..  

 

Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυµίες στις οποίες περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε ο όρος ««ΑΑγγρροοδδιιααττρροοφφιικκήή  ΣΣύύµµππρρααξξηη»», συνοδευόµενος από το όνοµα της 

οικείας Περιφέρειας.  

Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού µπορούν να συµπράττουν: 

 

• Οι ∆ήµοι της οικείας Περιφέρειας 

• Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας 

• Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 

οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων 

• Φορείς του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης και των καταναλωτών της 

Περιφέρειας 

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν 

στην Περιφέρεια ή ασχολούνται µε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά µε το 

σχετικό κάθε φορά «Καλάθι της Περιφέρειας» 

 

Το ΤΤααµµεείίοο  ΓΓεεωωρργγίίααςς  κκααιι  ΚΚττηηννοοττρροοφφίίααςς µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του, να χρηµατοδοτεί Αγροδιατροφικές Συµπράξεις της Περιφέρειας που υποβάλουν 

σχετικό αίτηµα, µε σκοπό την ενίσχυση του έργου τους. 

 

 

6.2 Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύµπραξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

                                                           
13

 Βλέπε: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=184 
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Με βάση το προαναφερόµενο Σχέδιο Νόµου, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας θα µπορεί 

να προβεί στη σύσταση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε το όνοµα 

««ΑΑγγρροοδδιιααττρροοφφιικκήή  ΣΣύύµµππρρααξξηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»» µε σκοπό: 

 

••  ΤΤηηνν  ααννάάδδεειιξξηη,,  ππρροοββοολλήή  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  δδιιααττρροοφφιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ΠΠ∆∆ΕΕ  

••  ΤΤηηνν  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττεεκκµµηηρρίίωωσσηηςς,,  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττοουυ  

««ΚΚααλλααθθιιοούύ  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»»  

 

Για την ίδρυση της εταιρείας αυτής µπορούν να συµπράξουν: 

 

• Οι ∆ήµοι της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ)14 της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας. Σε αυτές ανήκουν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί15, οι οµάδες 

παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις. 

• Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων, 

όπως εργαστήρια τυποποίησης, µεταποιητικές µονάδες, κ.λπ.  

• Φορείς του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης και των καταναλωτών της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, ξενώνες, 

supermarkets, κ.λπ. 

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας που σχετίζονται µε την παραγωγή και εµπορία των αγροτικών 

προϊόντων της περιοχής. 

                                                           

14 Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) θεωρούνται: α) οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), 

β) οι Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), και γ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ). Βλέπε: 

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=193 
15 Ως Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) θεωρείται κάθε πρωτοβάθµιος αγροτικός συνεταιρισµός, ο 

οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α΄ 108) και έχει ως µέλη 

αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα. 

Ως Οµάδα Παραγωγών (ΟΠ) θεωρείται κάθε εθελοντική συνένωση παραγωγών αγροτικών 

προϊόντων, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του 

εθνικού και κοινοτικού δικαίου και: α) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριµένων κατά περίπτωση 

αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τοµέα, β) αναλαµβάνει την προµήθεια 

εισροών και εφοδίων, γ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών 

προϊόντων και δ) αναλαµβάνει την εµπορία των προϊόντων αυτών. 

Ως Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) θεωρούνται κεφαλαιουχικές εταιρείες µε διατοµεακό και 

διακλαδικό αντικείµενο, στο πλαίσιο του οποίου: α) αναλαµβάνουν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά µε την παραγωγή, τυποποίηση, 

αποθήκευση, βιοµηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθµού και εµπορία αγροτικών 

προϊόντων,  β) αναλαµβάνουν την παραγωγή και προµήθεια εισροών και εφοδίων και γ) 

συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συµπράξεις µε φορείς 

παρόµοιου σκοπού. 
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Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να αποτελέσει 

ουσιαστικά µια σσυυµµφφωωννίίαα  γγιιαα  εεθθεελλοοννττιικκήή  σσυυννεερργγαασσίίαα µεταξύ παραγωγών, 

επαγγελµατιών και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα 

της Περιφέρειας µµεε  όόρρααµµαα  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  µµέέσσωω  ττηηςς  

ππρροοώώθθηησσηηςς  οοννοοµµαασσττώώνν  ττοοππιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποοιιόόττηηττααςς  σσττηηνν  εεγγχχώώρριιαα  κκααιι  δδιιεεθθννήή  

ααγγοορράά.  

 

Εκτός από την προφανή προσπάθεια της σύµπραξης για προβολή και προώθηση 

των αγροτικών προϊόντων της Π∆Ε στις διεθνείς αγορές για αύξηση των εξαγωγών και 

µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  σσυυννδδεεθθοούύνν  τταα  

ττοοππιικκάά  ααγγρροοττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ηη  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκοουυλλττοούύρραα  µµεε  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοοµµηηχχααννίίαα  

κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς.   

 

Πρέπει να υπάρξει µια τοπική εφοδιαστική αλυσίδα ώστε οι τοπικοί παραγωγοί να 

πουλούν τα προϊόντα τους στις τοπικές αγορές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια να 

προβάλλουν την τοπική γαστρονοµία και να αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα 

διατροφής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγιεινή και ασφάλεια των πελατών. Τα 

supermarkets της περιοχής πρέπει να τοποθετήσουν στα ράφια τους τα τοπικά 

προϊόντα ώστε οι καταναλωτές (ντόπιοι και επισκέπτες) να τα προτιµήσουν από τα 

εισαγόµενα. Με τον τρόπο αυτό θα συγκρατήσουµε χρήµατα στην περιφέρειά µας, θα 

αναδιαρθρωθεί ο πρωτογενής τοµέας, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 

θα ενισχυθεί η τοπική ανάπτυξη. Η Π∆Ε µπορεί µε τις δικές της δυνάµεις και µε το δικό 

της πλούτο που είναι η πολιτιστική κληρονοµιά, το φυσικό περιβάλλον και τα τοπικά 

προϊόντα της, να αλλάξει το σηµερινό αρνητικό κλίµα και να αντιµετωπίσει τα µεγάλα 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατά της. 

 

Στο καταστατικό της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Π∆Ε16 εκτός από το σκοπό, τους 

στόχους και τη λειτουργία της, µπορούν να συµπεριληφθούν και δράσεις που θα 

στοχεύουν στην προβολή των τοπικών αγροτικών προϊόντων.  

 

Τέτοιες δράσεις µπορεί να είναι:  

 

1. Η δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  ττηηςς  σσύύµµππρρααξξηηςς µε σκοπό την ενηµέρωση των 

καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, τα 
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 Βλέπε Παράρτηµα 2, σελ. 84 (Σχέδιο Καταστατικού Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για την 

Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας)  
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πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν έναντι άλλων εισαγόµενων, τα κέντρα 

διάθεσής τους, τις τιµές και τρόπους πληρωµής και παράδοσης και τις 

µεθόδους επεξεργασίας, προβολής και διάθεσης των προϊόντων ώστε να 

αναδειχθούν και οι µονάδες µεταποίησης και εµπορίας των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων της περιφέρειας. Στα πλαίσια της ιστοσελίδας µπορεί να 

λειτουργήσει και παρατηρητήριο τιµών αγροτικών προϊόντων και αγροτικών 

εφοδίων. Πρόκειται για έναν απαραίτητο µηχανισµό ο οποίος θα δίνει τη 

δυνατότητα α) στους παραγωγούς και µεταποιητές να αποκτούν τον 

φθηνότερο συνδυασµό εφοδίων µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους 

παραγωγής  και την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος, β) στους εµπόρους 

να προβάλουν τον καλύτερο συνδυασµό ποιότητας-τιµής των προϊόντων τους 

και γ) στους καταναλωτές να ενηµερωθούν αλλά και να αγοράσουν τα 

ποιοτικά τοπικά αγροτικά προϊόντα µε τη χαµηλότερη δυνατή τιµή. 

2. ΗΗ  κκααθθιιέέρρωωσσηη  σσεε  εεττήήσσιιαα  ββάάσσηη  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  κκααιι  εεοορρττώώνν  γγιιαα  οοµµάάδδεεςς  ήή  εεππιιµµέέρροουυςς  

ππρροοϊϊόόνντταα  γγιιαα  ττηη  ππρροοββοολλήή  ττηηςς  γγεεύύσσηηςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυςς,  

3. Η σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  εεκκθθέέσσεειιςς  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττρροοφφίίµµωωνν,  

4. Η έέκκδδοοσσηη  φφυυλλλλααδδίίωωνν,,  λλεευυκκωωµµάάττωωνν  ήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεννηηµµεερρωωττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ για τα 

προϊόντα και τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε αυτά,  

5. Η σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοουυρριισσττιικκάά  γγρρααφφεείίαα  κκααιι  ηη  οορργγάάννωωσσηη  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν µε σκοπό την έλξη τουριστών και την επιµήκυνση της 

παραµονής τους στην περιοχή µας,  

6. Η δδιιααφφύύλλααξξηη  ττωωνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  κκααττααννααλλωωττιικκώώνν  ππρροοττύύππωωνν της Π∆Ε 

7. Η δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ααεειιφφοορριικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς της περιοχής µε την ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  

ββιιοολλοογγιικκήήςς  γγεεωωρργγίίααςς  κκααιι  κκττηηννοοττρροοφφίίααςς, την οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  

ααγγρροοττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς, την εεφφααρρµµοογγήή  κκααννόόννωωνν  οορρθθήήςς  γγεεωωρργγιικκήήςς  ππρραακκττιικκήήςς  

και την εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  κκααττάάρρττιισσηη  κκααιι  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη των εταίρων της 

Σύµπραξης και του προσωπικού που απασχολούν 

8. Η δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν  ααγγοορρώώνν  κκααιι  ηη  δδιικκττύύωωσσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΣΣύύµµππρρααξξηηςς µε 

επιχειρήσεις και ενώσεις/δίκτυα επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

9. Η δδιιααφφύύλλααξξηη  ττωωνν  όόρρωωνν  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς 

10. Η ππρροοσστταασσίίαα των µελών της Σύµπραξης από την κερδοσκοπία και τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό 

11. Η ππρροοώώθθηησσηη  εεφφααρρµµοογγήήςς  πποοιιοοττιικκώώνν  σσηηµµάάττωωνν HACCP, ISO, κ.λπ. 

12. Η δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεππιισσκκέέψψιιµµωωνν  ααγγρροοκκττηηµµάάττωωνν  κκααιι  εεκκθθεεττηηρρίίωωνν  ττοοππιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν 

13. Η δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ααγγοορρώώνν  ττοοππιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν µόνο από αγρότες  

 

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται πως θα διερευνηθεί αν η σύσταση της Αγροδιατροφικής 

Σύµπραξης της Π∆Ε µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  5511  

 

Ανάπτυξης 2007-2013, µέσω του άξονα 4 της πρωτοβουλίας LEADER+. Όσον αφορά 

την χρηµατοδότηση της Σύµπραξης για οικονοµική ενίσχυση του έργου της, αυτή 

µπορεί να γίνει από το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, µετά από σχετικό αίτηµά της.  

 

6.3 Σύµφωνο Ποιότητας για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

 

Τα ΤΤοοππιικκάά  ΣΣύύµµφφωωνναα  ΠΠοοιιόόττηηττααςς είναι ένας καινοτόµος θεσµός, που στηρίζεται στη 

αλληλογνωριµία, στην αµοιβαία αναγνώριση και σεβασµό, στην συνεργασία, 

λειτουργεί σε εθελοντική βάση, µπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη και αξιοποίηση της 

τοπικής ταυτότητας, των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και των ιδιαίτερων και 

διαφορετικών χαρακτηριστικών του τόπου, να συµβάλλει στη διαφύλαξη του καλού 

ονόµατος µιας περιοχής και να προωθήσει τη βιώσιµη ανάπτυξή της17.  Ουσιαστικά 

πρόκειται για µια χάρτα, µια συµφωνία, µια διακήρυξη µιας οµάδας επαγγελµατιών 

(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), που έχουν κοινά (οριζόντια συνεργασία) ή 

συµπληρωµατικά (κάθετη συνεργασία) χαρακτηριστικά, και συµφωνούν και 

συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση προκειµένου να 

προωθήσουν ένα κκοοιιννόό  όόρρααµµαα  γγιιαα  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα στην περιοχή τους.  

 

Τα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας, έχουν σαν κύριο σκοπό την διαφύλαξη του καλού 

ονόµατος µιας περιοχής, ως µια «συλλογική περιουσία» που ανήκει σε όλους και που 

πρέπει να διαφυλάσσεται από συλλογική δοµή. Το Τοπικό Σύµφωνο µιας περιοχής είναι 

στην ουσία έκφραση του «Κοινωνικού Κεφαλαίου», που είναι η συνδετική ουσία που 

κρατά σε συνοχή µια κοινωνία και µπορεί να λειτουργήσει ως Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία, Συνεταιρισµός ειδικού σκοπού κλπ. Τα κέρδη είναι κοινωνικά (µη 

εκχρηµατισµένα) και εµµέσως επιχειρηµατικά.  

 

Το ««ΣΣύύµµφφωωννοο  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»» θα µπορεί να είναι µια 

αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θα δραστηριοποιείται στα γεωγραφικά 

πλαίσια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε σκοπό την διάσωση, προβολή και 

διάδοση του προτύπου της τοπικής διατροφής αλλά και την πιστοποίηση χώρων 

εστίασης που προσφέρουν πιάτα της τοπικής κουζίνας.  Η δηµιουργία της εταιρείας θα 

                                                           
17

 Βλέπε για παράδειγµα το Κρητικό Σύµφωνο Ποιότητας (Cretan Quality Agreement). Το 

«Κρητικό Σύµφωνο Ποιότητας» είναι µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία της Περιφέρειας 

Κρήτης, η οποία δηµιουργήθηκε µε σκοπό την διάσωση, προβολή και διάδοση του προτύπου 

της Κρητικής ∆ιατροφής αλλά και την πιστοποίηση χώρων εστίασης που προσφέρουν Κρητική 

Κουζίνα. Η δηµιουργία της εταιρείας έρχεται να καλύψει την ανάγκη για συντονισµένη προβολή 

και προώθηση της Κρητικής ∆ιατροφής και την προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε 

επίπεδο νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και διεθνώς.  

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://www.cretan-nutrition.gr/wp/ 
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καλύψει την ανάγκη για συντονισµένη προβολή και προώθηση της ∆ιατροφής της 

∆υτικής Ελλάδας και την προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο 

περιφέρειας, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και διεθνώς.  Στο σηµείο αυτό 

σηµειώνεται πως το «Σύµφωνο Ποιότητας για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας» θα 

µπορούσε κάλλιστα να ενσωµατωθεί στην Αγροδιατροφική Σύµπραξη και να 

δηµιουργήσει έτσι δυναµικές συνέργιες στο πεδίο της σύµπραξης όλων των 

εµπλεκοµένων φορέων προς την κατεύθυνση και τους στόχους που θα θέσει εξαρχής 

η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Ο σσττρρααττηηγγιικκόόςς  σσττόόχχοοςς αυτού του Συµφώνου Ποιότητας θα είναι ηη  ιισσόόρρρροοππηη  κκααιι  

ααεειιφφόόρροοςς  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΠΠ∆∆ΕΕ  µµέέσσωω  ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  µµεε  ττοουυςς  ττοοππιικκοούύςς  φφοορρεείίςς,,  ττιιςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  ττωωνν  πποολλιιττώώνν.  

 

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η εταιρεία για την επίτευξη του 

στόχου της, θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι: 

 

11..  ΗΗ  ττοοππιικκήή  γγαασσττρροοννοοµµιικκήή  ππααρράάδδοοσσηη  ((ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς  

ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ωωςς  ττρρόόπποοςς  ζζωωήήςς))  

22..  ΗΗ  υυγγεείίαα::  θθαα  ππρροοββλληηθθεείί  ηη  σσυυµµββοολλήή  ττηηςς  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς  ττηηςς  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  σσττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  υυγγεείίααςς,,  ωωςς  µµέέσσοο  

θθεερρααππεείίααςς  ααλλλλάά  κκααιι  ππρρόόλληηψψηηςς  

33..  ΤΤαα  ττοοππιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα::  θθαα  γγίίννεειι  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  

ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  µµέέσσωω  ττηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  

γγιιαα  ττοονν  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόό  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  ((σσεε  ππααρρααγγωωγγήή,,  

µµεεττααπποοίίηησσηη,,  δδιιααννοοµµήή))  

44..  ΤΤοο  ππεερριιββάάλλλλοονν::  θθαα  ππρροοωωθθηηθθεείί  ηη  ««ππρράάσσιιννηη  ααννάάππττυυξξηη»»  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  

ΕΕλλλλάάδδααςς,,  ππρροοββάάλλλλοοννττααςς  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ωωςς  έένναανν  ττόόπποο  µµεε  κκααθθααρρόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  

µµεεγγάάλληη  ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα,,  όόπποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  µµοοννααδδιικκάά,,  αασσφφααλλήή  κκααιι  υυγγιιεειιννάά  

ππρροοϊϊόόνντταα  

55..  ΟΟ  πποολλιιττιισσµµόόςς::  θθαα  ππρροοωωθθηηθθεείί  ηη  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκήή  ∆∆ιιααττρροοφφήή  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  

∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ωωςς  ααννααππόόσσππαασσττοο  κκοοµµµµάάττιι  ττοουυ  πποολλιιττιισσµµοούύ  κκααιι  θθαα  σσυυννδδεεθθεείί  µµεε  

ττιιςς  ττοοππιικκέέςς  ααξξίίεεςς  

66..  ΟΟ  ττοουυρριισσµµόόςς::  θθαα  ππρροοωωθθηηθθεείί  οο  γγαασσττρροοννοοµµιικκόόςς  ττοουυρριισσµµόόςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή,,  οο  

οοπποοίίοοςς  θθαα  ββαασσίίζζεεττααιι  σστταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  ττοοππιικκάά  ααγγρροοττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ττηηνν  

γγαασσττρροοννοοµµίίαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  

 

Η εταιρεία, θα µπορούσε επίσης να λειτουργήσει και ως µία ««σσυυσσττάάδδαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν»»  

((cclluusstteerr)) για την ∆ιατροφή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και να αποτελέσει έτσι την 
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«οµπρέλα» κάτω απ’ την οποία θα µπορέσουν να  ενταχθούν όλες τις τοπικές 

πρωτοβουλίες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.  

 

Μέσω της χάραξης µιας κοινής και ολοκληρωµένης πολιτικής, η Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας - σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες - 

θα µπορούσε να εργαστεί προς την κατεύθυνση αύξησης της ζήτησης για τοπικά 

προϊόντα και υπηρεσίες και της παράλληλης ενίσχυσης της ποιότητας της 

προσφοράς αυτών. 

 

Για την επίτευξη των στόχων του, το Σύµφωνο Ποιότητας θα µπορούσε επιπροσθέτως 

να συνάψει σσυυννεερργγαασσίίεεςς  σσεε  εεθθννιικκόό,,  εευυρρωωππααϊϊκκόό  κκααιι  δδιιεεθθννέέςς  εεππίίππεεδδοο, ούτως ώστε να 

εισάγει τεχνογνωσία, καλές πρακτικές αλλά να δηµιουργήσει και νέα πιλοτικά 

προγράµµατα γύρω από τους άξονες της στρατηγικής του. 

 

Ενδεικτικά, οι σσκκοοπποοίί  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς θα µπορούσαν να είναι οι εξής παρακάτω: 

 

11..  ΗΗ  µµεε  κκάάθθεε  ννόόµµιιµµοο  ττρρόόπποο  ααννάάδδεειιξξηη,,  κκααιι  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ωωςς  µµέέσσοο  υυγγιιεειιννήήςς  δδιιααττρροοφφήήςς  κκααιι  

εευυζζωωίίααςς..  

22..  ΗΗ  ππρροοώώθθηησσηη  κκααιι  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  ωωςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααννώώττεερρηηςς  δδιιααττρροοφφιικκήήςς  ααξξίίααςς..  

33..  ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκααττάάλλλληηλλωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  εεππιισσιιττιισσττιικκώώνν  κκααιι  εενν  

γγέέννεειι  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ττόόσσοο  σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  όόσσοο  κκααιι  

ααλλλλοούύ,,  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  υυψψηηλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

ππρροοσσφφοορράάςς,,  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααυυττώώνν..  

44..  ΗΗ  δδιιααφφύύλλααξξηη  ττωωνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  κκααιι  κκααττααννααλλωωττιικκώώνν  ππρροοττύύππωωνν  δδιιααττρροοφφήήςς  

σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  

55..  ΗΗ  οορργγάάννωωσσηη  κκααττάάλλλληηλλωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  κκααιι  υυπποοδδοοµµώώνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσκκοοππώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..  

66..  ΚΚάάθθεε  άάλλλληη  σσυυννααφφήήςς  ππρροοςς  τταα  ππρροοααννααφφεερρόόµµεενναα  εεννέέρργγεειιαα  πποουυ  θθαα  ααπποοββλλέέππεειι  

σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  ααππόό  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  

 

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία θα µπορεί: 

 

��������  ΝΝαα  οορργγααννώώννεειι  σσυυννέέδδρριιαα,,  εεκκθθέέσσεειιςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  εεππιιµµοορρφφωωττιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκααιι  

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  γγννώώσσεεωωνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  

ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυςς,,  σσχχεεττιικκώώςς  µµεε  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  

κκααιι  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσήή  ττοουυςς  ααππόό  ππιισσττοοπποοιιηηµµέέννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
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��������  ΝΝαα  υυπποοββάάλλλλεειι  ππρροοττάάσσεειιςς  ήή  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσεε  δδρράάσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  

ααππόό  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  φφοορρέέαα,,  εεθθννιικκόό  ήή  κκοοιιννοοττιικκόό,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ΚΚοοιιννοοττιικκώώνν  

ΠΠλλααιισσίίωωνν  ΣΣττήήρριιξξηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληηςς  σσυυγγχχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννηηςς  δδρράάσσηηςς  

  

��������  ΘΘαα  δδιιεεννεερργγεείί  έέρρεευυννεεςς  ααγγοορράάςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  έέρρεευυνναα  πποουυ  θθαα  σσυυµµββάάλλλλεειι  

σσττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  

  

��������  ΘΘαα  ππααρρέέχχεειι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,,  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  κκααιι  εεννηηµµεερρωωττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  σσττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  κκρρηηττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  

γγιιαα  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήήςς  ττοουυςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

  

��������  ΘΘαα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσεε  άάλλλλεεςς  εεττααιιρρίίεεςς  ήή  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ττύύπποουυ,,  µµεε  όόµµοοιιοο  ήή  

ππααρρεεµµφφεερρήή  σσκκοοππόό,,  µµεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττηηςς  

εεττααιιρρίίααςς..  

7. Υποστηρικτικές δράσεις 
 

7.1 Άµεσες υποστηρικτικές δράσεις 

7.1.1 Πιστοποίηση Προϊόντων 

 

Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές αγροτικών προϊόντων απαιτούν την εφαρµογή 

υψηλών ποιοτικών προτύπων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγιεινή των 

προϊόντων που καταναλώνουν.  Η Ε.Ε επίσης, µε την τελευταία τροποποίηση της ΚΑΠ 

(Κοινή Αγροτική Πολιτική) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ικανοποίηση των προσδοκιών 

των καταναλωτών, αναφορικά µε την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόµενων 

προϊόντων, την καλή µεταχείριση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Επιπρόσθετα, η κατάργηση των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013,  

η  ταυτόχρονη ελεύθερη παγκοσµίως διακίνηση των αγροτικών προϊόντων από τρίτες 

χώρες, που δροµολογείται ήδη από τον Οργανισµό Παγκόσµιου Εµπορίου (ΟΠΕ) και η 

ζώνη ελεύθερου εµπορίου (Ευρωµεσογειακή Συνεργασία) από το 2010, 

σηµατοδοτούν το τέλος της περιόδου προστατευτισµού και την είσοδο σε µια 

επιχειρηµατική γεωργία όπου ο διεθνής ανταγωνισµός θα είναι εντονότερος. 

 

Είναι γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα εξαρτάται σε ένα 

µεγάλο ποσοστό από την πιστοποίηση ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. ∆εν 

αρκεί µε λίγα λόγια τα προϊόντα να είναι ποιοτικά, αλλά και πιστοποιηµένα. 
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Σύµφωνα µε το «Ευρωβαρόµετρο», τα κριτήρια που καθορίζουν την επιλογή των 

Ευρωπαίων καταναλωτών, είναι: η προέλευση, η τιµή και το σήµα πιστοποίησης.  

Συγκεκριµένα, για το 30% των Ευρωπαίων η προέλευση - χώρα ή περιοχή - αποτελεί 

σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή το οποίο ωστόσο, διαφέρει ανάλογα µε τη φύση 

του προϊόντος. Για παράδειγµα αποτελεί σηµαντικό κριτήριο επιλογής όσο αφορά τα 

οπωροκηπευτικά, το µέλι το τυρί, τα αλλαντικά, το κρέας, αλλά παίζει µικρότερο ρόλο 

για άλλα προϊόντα. Γενικά, για τους καταναλωτές αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα η 

καταγωγή και ο τρόπος παρασκευής ενός προϊόντος. Συγκεκριµένα, περίπου ένας 

στους δύο Ευρωπαίους δηλώνει αυξηµένη εµπιστοσύνη για ένα προϊόν, εάν 

παρέχονται εγγυήσεις από την ΕΕ για την προέλευση ή την παραδοσιακή µέθοδο 

παραγωγής - παρασκευής του. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι οι Ευρωπαίοι προτιµούν τα προϊόντα που παρασκευάζονται µε 

παραδοσιακό τρόπο και αναζητούν το σήµα πιστοποίησης. Είναι φανερό πλέον ότι η 

πιστοποίηση της ποιότητας συµβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών.  Έτσι, η σύγχρονη 

αντίληψη στην παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων οφείλει να στοχεύει στην 

ποιότητα και σε ένα απαιτητικό καταναλωτικό κοινό. 

 

Η βασική φιλοσοφία του καλαθιού προϊόντων της ∆υτικής Ελλάδας, είναι ο εντοπισµός 

µιας οµάδας προϊόντων που διαθέτουν  ταυτότητα και φήµη, προκειµένου να 

υποστηριχθούν και να «βγουν» µε επιτυχία τόσο στην εσωτερική, όσο και στη διεθνή 

αγορά. 

 

Για να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα αυτής της προσπάθειας απαιτείται η χορήγηση 

ενός περιφερειακού σήµατος, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα επιτυχηµένης 

εµπορικής προώθησης και θα διευκολύνει την ααννααγγννωωρριισσιιµµόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν από 

τους καταναλωτές.  

 

Το «σήµα» είναι λοιπόν, ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που χρησιµοποιείται για τη 

διάκριση των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στη ∆υτική Ελλάδα και για τον 

καταναλωτή αποτελεί µια αξιόπιστη δέσµευση ποιότητας, ενώ για τον παραγωγό µια 

εγγύηση µελλοντικού κέρδους.  Επειδή το σήµα εκπροσωπεί την εικόνα του αγροτικού 

προϊόντος, στην συγκεκριµένη περίπτωση, αυτή η εικόνα συνιστά τη φιλοσοφία του 

καλαθιού της ∆υτικής Ελλάδας, όπου η ποιότητα, η πιστοποίηση και η σήµανση 

αποτελούν τα εργαλεία για την επιτυχία του.  

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  5566  

 

Είναι γνωστό ότι η πιστοποίηση µέσω της χορήγησης κατάλληλου σήµατος δίνεται στα 

προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί και έχουν διαπιστωθεί 

συµµορφώσεις ως προς συγκεκριµένα πλαίσια απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές 

τίθενται από αναγνωρισµένους πιστοποιητικούς φορείς, από δηµόσιες αρχές και 

οργανισµούς, καθώς και από συλλογικούς φορείς. 

 

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται να οριστεί αυτοτελής διοικητική µονάδα στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας, η οποία θα καταρτίσει βασικούς κανόνες του σήµατος ποιότητας, 

κατοχυρώνοντάς το στην εσωτερική και διεθνή αγορά, θα απονέµει το περιφερειακό 

σήµα στα αγροτικά προϊόντα του καλαθιού και παράλληλα θα ασκεί περιοδικό 

επανέλεγχο, προκειµένου να πιστοποιεί την ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης του 

σήµατος. 

 

Ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο στην πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων είναι τα 

πρότυπα AGRO. Πιο συγκεκριµένα τα AGRO18 1,2,3,4 και 6 είναι τα Εθνικά Πρότυπα 

Πιστοποίησης της Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και Περιβάλλοντος.  Τόσο το 

AGRO 1-119 όσο και τα AGRO 2-1 και 2-220 βοηθούν τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις 

στα εξής πεδία: 1)να τεκµηριώσουν τη διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής και 

ασφάλειας των γεωργικών τους προϊόντων, 2)να αποδείξουν την προσήλωσή τους 

στην προστασία του καταναλωτή, 3)να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών, 4)να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην εσωτερική και εξωτερική 
                                                           

18 AGRO 1. Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), AGRO 2. 
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, AGRO 3. Σύστηµα ∆ιαχείρισης για 
τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος, AGRO 4. Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη 
∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας, AGRO 6. Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη 
∆ιασφάλιση της Ποιότητας των Προϊόντων Σπογγαλιείας και Σπογγοκαλλιέργειας (πηγή: 
Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε διακριτικό τίτλο 
AGROCERT, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, http://www.a-cert.org/) 
 
19 Το AGRO 1-1 περιγράφει το σύστηµα βάσει του οποίου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και 

ελέγχονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, καλύπτοντας 

τις 7 διεθνώς αναγνωρισµένες αρχές του HACCP και υπακούοντας στις σχετικές εθνικές και 

κοινοτικές διατάξεις. Τα πρότυπα αυτά απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις/ µονάδες πρώτης 

µεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών προϊόντων που επιθυµούν να τεκµηριώσουν την υγιεινή 

και την ασφάλεια των γεωργικών τους προϊόντων. 

 
20 Το AGRO 2-1περιλαµβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που µπορούν να 

επιθεωρηθούν αντικειµενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του 

Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που είναι εφαρµόσιµο σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση 

ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης. Το AGRO 2-2 περιγράφει τις 

τεχνικές και νοµικές απαιτήσεις του συστήµατος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το 

πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαµβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα 

συνοδευτικά µέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να 

παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του 

περιβάλλοντος. 
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αγορά, ε)να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, 5)να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία των 

προϊόντων τους, 6)να ενισχύσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες και παράλληλα να 

εξαλείψουν τον κίνδυνο ακύρωσης παραγγελιών (AGRO 1-1), 7)να µειώσουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωργικών δραστηριοτήτων, 8)να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς για προστασία του περιβάλλοντος για 

γεωργικά προϊόντα λιγότερο επιβαρηµένα από συνθετικές χηµικές ουσίες και 9)να 

διασφαλίσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και του εισοδήµατος του παραγωγού.   

 

Παρόλα αυτά όµως κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει εναρµόνιση των Ελληνικών 

προτύπων πιστοποίησης µε αυτά του εξωτερικού και πιο συγκεκριµένα µε αυτά που 

εφαρµόζονται και απαιτούνται από τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα Ελληνικά 

εξαγώγιµα προϊόντα.  Μία τέτοια προοπτική θα διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό τόσο τις 

προσπάθειες των Ελλήνων εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων στις προσπάθειές τους 

για µεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στην επαύξηση του 

όγκου των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων.     

     

7.1.2 Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων 

 
Το αντικείµενο του συγκεκριµένου έργου, το οποίο κατατέθηκε προς χρηµατοδότηση 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα ∆υτικής 

Ελλάδας» είναι ο σσχχεεδδιιαασσµµόόςς  κκααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  µµιιααςς  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  ππλλααττφφόόρρµµααςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοττύύππωωσσηη  ττοουυ  ««κκααλλααθθιιοούύ»»  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  

κκααιι  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν  ((ππααρρααγγωωγγοοίί,,  φφοορρεείίςς  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς,,  ααγγρροοττιικκέέςς  

εεννώώσσεειιςς,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς))  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ.  

 

Για την επίτευξη των στόχων του «Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας», ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  ««ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΚΚααλλααθθιιοούύ  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν»»  ττηηςς  ΠΠ∆∆ΕΕ  ααπποοττεελλεείί  ττοο  

ππρρώώττοο  σσηηµµααννττιικκόό  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκόό  ββήήµµαα  κκααιι  θθέέττεειι  ττιιςς  ββάάσσεειιςς  γγιιαα  νναα  εεξξεελλιιχχθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  

ππλλααττφφόόρρµµαα  ττοουυ  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΚΚααλλααθθιιοούύ  σσεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  mmaarrkkeettppllaaccee  BB22BB  ((BBuussiinneessss  TToo  

BBuussiinneessss))  µµεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  µµεεττααξξύύ  ππααρρααγγωωγγώώνν  ήή//κκααιι  µµεεττααπποοιιηηττώώνν  κκααιι  

ππεελλααττώώνν  --  κκααττααννααλλωωττώώνν  ττηηςς  δδιιααττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς από την Ελλάδα και κυρίως από το 

εξωτερικό και σε µία µεταγενέστερη φάση να εξελιχθεί σε τόπο διεθνών ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών για τα προϊόντα του καλαθιού. 

 

Το Ηλεκτρονικό Καλάθι της Π∆Ε στοχεύει σε δύο βασικούς άξονες: 
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11..  ΝΝαα  ππεείίσσεειι  ττοονν  ππααρρααγγωωγγόό  κκααιι  ττοονν  µµεεττααπποοιιηηττήή  γγιιαα  ττηηνν  χχρρηησσιιµµόόττηηττάά  ττοουυ  

22..  ΝΝαα  ππααρρέέχχεειι  κκίίννηηττρροο  σσττοονν  ππααρρααγγωωγγόό  κκααιι  ττοονν  µµεεττααπποοιιηηττήή  γγιιαα  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς  

ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ττοουυ  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

 

Συγκεκριµένα, πρόκειται να δηµιουργηθούν ολοκληρωµένες υπηρεσίες οι οποίες µέσω 

ενός φιλικού αλλά και χρηστικού περιβάλλοντος θα παρέχουν αφενός µεν στον 

παραγωγό και στον µεταποιητή την δυνατότητα να περιγράψει και να προβάλλει τα 

προϊόντα του και αφετέρου στον χρήστη των υπηρεσιών την δυνατότητα να 

ενηµερωθεί πλήρως για τα προϊόντα του καλαθιού και επιπλέον να συµµετέχει µέσω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη διαµόρφωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης προς τα 

προϊόντα του καλαθιού. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή 

πύλη η οποία θα δηµιουργηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου. 

Παράλληλα, πρόκειται να ενσωµατωθεί υποδοµή αποτύπωσης χωροταξικών και 

γεωγραφικών δεδοµένων έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και προβολής 

ειδικών θεµατικών χαρτών, µέσα από τη διαδικτυακή πύλη, η οποία και θα αποτελέσει 

το µοναδικό σηµείο πρόσβασης (one-stop shop).  

 

Η υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης έχει τα ακόλουθα πολύ σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα και οφέλη: 

 

••  ∆∆ίίννεειι  ππρρόόσσββαασσηη  γγιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττοοππιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσεε  µµεεγγάάλλοο  κκοοιιννόό  µµεε  µµιικκρρήή  

εεππέέννδδυυσσηη  

••  ΑΑννααιιρρεείί  φφυυσσιικκάά  εεµµππόόδδιιαα  γγιιαα  ππρροοϊϊόόνντταα  &&  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  

••  ΠΠρροοωωθθεείί  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ππρροοώώθθηησσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

••  ΒΒεελλττιιώώννεειι  ττηηνν  δδιιααφφάάννεειιαα  ττωωνν  ττιιµµώώνν  

••  ΠΠααρρέέχχεειι  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  δδιιααδδιικκττυυαακκέέςς  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκέέςς  σσυυµµππρράάξξεειιςς  

••  ΕΕππιιττααχχύύννεειι  ττηηνν  υυιιοοθθέέττηησσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

••  ΤΤοο  ∆∆ιιααδδίίκκττυυοο  µµπποορρεείί  νναα  ββεελλττιιώώσσεειι  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  ννέέεεςς  ααγγοορρέέςς  µµεε  µµιικκρρόό  

σσχχεεττιικκάά  ύύψψοοςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  

••  ΠΠρροοσσφφέέρρεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  δδιιαασσύύννδδεεσσηηςς  ααυυττόόννοοµµωωνν  ρρόόλλωωνν  σσττηηνν  ααλλυυσσίίδδαα  

ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ττοοπποοθθεεσσίίαα  

••  ΑΑννααιιρροούύννττααιι  τταα  φφυυσσιικκάά  εεµµππόόδδιιαα  σσττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  όότταανν  ααυυττάά  εείίννααιι  

δδιιααθθέέσσιιµµαα  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  µµοορρφφήή  

••  ΕΕκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη  ττηηςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  ωωςς  ππρροοϊϊόόνν  ήή  υυππηηρρεεσσίίαα  υυψψηηλλήήςς  ααξξίίααςς  

••  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  σσττααθθεερρώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  ππωωλληηττώώνν  ––  ααγγοορραασσττώώνν  µµεε  εεξξάάλλεειιψψηη  

εευυκκααιιρριιαακκώώνν  ααγγοορρώώνν  
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••  ΚΚααλλύύττεερρηη  ππρροοώώθθηησσηη  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  µµεε  µµεείίωωσσηη  ααππααιιττοούύµµεεννωωνν  

µµεετταακκιιννήήσσεεωωνν  γγιιαα  έέρρεευυνναα  ααγγοορράάςς  κκααιι  έέλλεεγγχχοο  δδιιααθθέέσσιιµµωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

((ΜΜεετταακκιιννήήσσεειιςς  µµόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν))  

••  ΗΗ  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ττιιςς  ττιιµµέέςς  

εεππιιττρρέέππεειι  σσύύγγκκρριισσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  &&  δδιιααφφάάννεειιαα  ττιιµµώώνν  

••  ∆∆υυννααττόόττηητταα  ααννάάππττυυξξηηςς  ννέέωωνν  µµοορρφφώώνν  σσυυννεεττααιιρριισσµµώώνν  --  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  

σσυυννεερργγαασσίίεεςς  πποουυ  µµπποορροούύνν  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν  µµιικκρρέέςς  ααγγρροοττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  νναα  

ααπποοττεελλέέσσοουυνν  µµιιαα  κκρρίίσσιιµµηη  µµάάζζαα  

 

Μέσω της πράξης, θα υλοποιηθούν στοχευµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες 

πρόκειται να διαµορφώσουν µια πύλη ηλεκτρονικής προβολής του τοπικού γεωργικού 

προϊόντος µε στόχο την γενικότερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της εξαγωγικής 

δυνατότητας, µέσω και της διασύνδεση του µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας. 

Το «Ηλεκτρονικό Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» αποτελεί µία 

οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη  υυπποοδδοοµµήή  ΤΤεεχχννοολλοογγιιώώνν  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ((ΤΤΠΠΕΕ)) η οποία 

συνίσταται από ενιαία βάση δεδοµένων (κατά κύριο λόγο του πρωτογενούς τοµέα) και 

την υποδοµή διαδικτυακής πύλης µε προσφερόµενες υπηρεσίες 3ου επιπέδου 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  Κατά συνέπεια, προσδοκάται να αποτελέσει µία 

ππααρρέέµµββαασσηη  εευυρρεείίααςς  κκλλίίµµαακκααςς στον τρόπο λειτουργίας της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας καθώς και στη δυνατότητα της να παρέχει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους 

πολίτες της Περιφέρειας. 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως η ενσωµάτωση της υποδοµής που προτείνεται στην 

καθηµερινή λειτουργία των υπηρεσιών της Π∆Ε και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης  

Αγροτικής Οικονοµίας (ως αρµόδια διεύθυνση λειτουργίας του έργου) πρόκειται να 

αλλάξει την τρέχουσα κουλτούρα, να προωθήσει τη βελτίωση ή ανασχεδιασµό των 

εσωτερικών διαδικασιών και να αποτελέσει ένα επιτελικό εργαλείο οργάνωσης του 

φορέα.  Αυτή η αλλαγή στην επιχειρησιακή κουλτούρα είναι απαραίτητη για την επί της 

ουσίας εφαρµογής της νέας πολιτικής διαφάνειας και εξωστρέφειας του φορέα µέσω 

της παροχής ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη και ειδικότερα της 

σηµαντικής οµάδας – στόχου, των επαγγελµατιών του πρωτογενούς τοµέα.  

 

 

7.2  Έµµεσες υποστηρικτικές δράσεις 
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Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν πολιτικές δράσεις και 

ενέργειες στον αγροτικό τοµέα, οι οποίες εντάχθηκαν ή πρόκειται να ενταχθούν σε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις και αναµένεται να συµβάλουν στην επιτυχία υλοποίησης του 

επιχειρησιακού σχεδίου «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Οι 

κυριότερες από αυτές είναι: 

7.2.1 Ενιαίο Μητρώο21 Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων έθεσε πρόσφατα σε δηµόσια 

διαβούλευση22 τους βασικούς άξονες  του Σχεδίου Νόµου για τη ««ΣΣύύσστταασσηη  ΕΕννιιααίίοουυ  

ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕµµππόόρρωωνν  ΓΓεεωωρργγιικκώώνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν»»,,  λλαµβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση πως 

τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε έντονη διακύµανση τιµών κατά µήκος της 

αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων µε κατακόρυφη αύξηση από τα µέσα του 2007 µε 

αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών των τροφίµων και του πληθωρισµού.  Οι µεταβολές 

αυτές προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν  σηµαντικά προβλήµατα και στους 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αλλά και στους καταναλωτές των προϊόντων 

αυτών. Οι υψηλές τιµές καταναλωτή στα τρόφιµα και η ταυτόχρονη απότοµη πτώση 

των τιµών παραγωγού  θέτουν υπό πίεση τα εισοδήµατα των νοικοκυριών, και των 

παραγωγών και των καταναλωτών. 

 

Η σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων αποσκοπεί στην 

δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµιιααςς  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ββάάσσηηςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν  κκααιι  ππλληηρροοφφοορριιώώνν η 

οποία θα αποτελέσει ένα σηµαντικό βοήθηµα στην αποτελεσµατική παρακολούθηση, 

ανάλυση και έλεγχο των µηχανισµών διαµόρφωσης των τιµών της αγοράς εγχώριων 

γεωργικών προϊόντων και θα συµβάλλει καθοριστικά στην διαπίστωση και εν τέλει 

εξάλειψη των αθέµιτων συµβατικών πρακτικών µεταξύ επιχειρηµατικών φορέων καθ’ 

όλο το µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων.  Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της 

δηµιουργίας ενός Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων,  στο οποίο θα 

πρέπει να εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έµποροι των εγχώρια παραγοµένων 

γεωργικών προϊόντων, κατά κλάδο πρωτογενούς παραγωγής ή/και κατά το στάδιο 

της πρώτης µεταποίησης. 

 

                                                           

21 Ως Μητρώο θεωρείται η συµβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η οποία ενηµερώνεται και 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (βλέπε: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=193) 

22 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικτυακός Τόπος ∆ιαβουλεύσεων, ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση: «Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων» 

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=77 
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ΣΣκκοοππόόςς  ττοουυ  ΕΕννιιααίίοουυ  ΜΜηηττρρώώοουυ  εείίννααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµιιααςς  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηηςς  ββάάσσηηςς  

δδεεδδοοµµέέννωωνν,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  χχρρηησσιιµµεεύύσσεειι    σσττοονν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  ααγγοορράάςς  

γγεεωωρργγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  

 

Το Μητρώο θα τηρείται ηλεκτρονικά ως αρχείο µίας ή περισσοτέρων βάσεων 

δεδοµένων και σε αυτό θα  καταχωρούνται πληροφορίες για τα  ατοµικά ή εταιρικά 

στοιχεία  του εµπόρου και την ασκούµενη από αυτόν εµπορία, σύµφωνα µε το είδος 

της δραστηριότητας και τα προϊόντα για τα οποία έχει λάβει Κωδικό Αριθµό 

∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), από το σύστηµα ΤΑΧΙS του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς 

και πληροφορίες για έγγραφες αναφορές – καταγγελίες  που υποβλήθηκαν εναντίον 

του στο Μητρώο, από γεωργούς εγγεγραµµένους στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ή/και από συλλογικά όργανά τους. 

 

Στο Μητρώο, θα µεταφερθούν, θα ενοποιηθούν, θα αποτελούν µέρος του και εφεξής 

θα τηρούνται όλες οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που περιλαµβάνουν, ως κλαδικά 

µητρώα, τα τηρούµενα από  α) την ∆ιεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και 

Ποιοτικού Ελέγχου, β) την ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής, γ) την ∆ιεύθυνση 

Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας, δ) την ∆ιεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής  του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ε) τον Ε.Φ.Ε.Τ., Μητρώα, Εµπόρων 

Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΚΥΑ 257543/2003 , ΦΕΚ Β’ 1122/2003), Εγκεκριµένων 

Επιχειρήσεων Ζωοτροφών (ΚΥΑ 34668/2008 , ΦΕΚ Β’ 2422/2008), Εµπόρων Ζωικών 

Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (ΚΥΑ 278701/2005 , ΦΕΚ Β’ 726/2005), 

Εγκεκριµένων Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του (ΚΥΑ 15523/2006, ΦΕΚ Β’ 

1187/2006), Επιχειρήσεων Εµπορίας Λιπασµάτων (ΚΥΑ 394199/5224/1999 , ΦΕΚ Β’ 

1939/1999), Επιχειρήσεων Εµπορίας Σπόρων (ΥΑ 404186/1986 , ΦΕΚ Β’ 683/1986 και 

Επιχειρήσεων Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΥΑ 303206/1997 ΦΕΚ Β’ 461/1997) 

υφιστάµενα µητρώα. 

 

Η αρχική µεταφορά των πληροφοριών και των δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί και 

περιλαµβάνονται στα κλαδικά µητρώα θα γίνει υπηρεσιακά χωρίς υποχρέωση των 

καταχωρηµένων σε αυτά προσώπων να υποβάλλουν  αίτηση-δήλωση και άνευ 

υποχρεώσεως  καταβολής  τελών καταχώρησης.  ∆εν ισχύει το ίδιο για όλες οι 

επόµενες µετά την αρχική καταχωρήσεις οι οποίες ενεργούνται µε καταβολή των τελών. 

Το Μητρώο διαφέρει απολύτως µε τις υφιστάµενες σήµερα βάσεις δεδοµένων (µητρώα 

µελών των Εµπορικών Επιµελητηρίων και Κ.Α.∆. του ΤΑΧΙS),  οι οποίες έχουν οργανωθεί 

και λειτουργούν µε διαφορετική µεθοδολογία και έχουν τελείως διαφορετικό λόγο 

υπάρξεως. 
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Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα µητρώα µελών των Εµπορικών Επιµελητηρίων, 

περιέχουν στοιχεία απλής καταγραφής των µελών τους  είτε αυτά είναι έµποροι είτε 

επιχειρήσεις. Η καταχώρηση των στοιχείων των µελών τους σε αυτά δε, δεν έχει γίνει µε 

κριτήριο την ασκούµενη δραστηριότητα. Πρόκειται για απλά Μητρώα µελών. Έτσι, όλοι 

οι έµποροι ανεξαρτήτως του αντικειµένου της δραστηριότητάς τους είναι 

καταγεγραµµένοι σε ένα ενιαίο κατάλογο.  Το σύστηµα  Κωδικών Αριθµών 

∆ραστηριοτήτων (Κ.Α.∆.) του συστήµατος ΤΑΧΙS, αποτελεί βάση γενικής 

κωδικοποίησης ανά συγκεκριµένη  δραστηριότητα και όχι βάση πληροφοριών των 

ασχολουµένων σε κάθε δραστηριότητα προσώπων. Η ποικιλία όµως της 

κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων που παρουσιάζει µπορεί να αποτελέσει 

αξιοποιήσιµη βάση για την καταχώρηση των πληροφοριών  στο προτεινόµενο 

Μητρώο. 

 

Με το προτεινόµενο περιεχόµενο τα δεδοµένα του Μητρώου Εµπόρων θα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον εµπλουτισµό των στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών 

αλλά και κάθε άλλου φορέα ελέγχου της αγοράς (π.χ. ΕΦΕΤ). 

 

Το Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών αναµένεται 

να συµβάλει αποφασιστικά στη δδιιααφφααννήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεµµπποορρίίααςς  ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  σσττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγώώνν  κκααιι  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν, βάζοντας 

τέλος στην αισχροκέρδεια των επιτηδείων. Περιλαµβάνει όχι µόνο τους εµπόρους του 

κλάδου διακίνησης των προϊόντων αλλά και τους αγρότες που είναι εγγεγραµµένοι 

στο µητρώο αγροτών και τους ετεροεπαγγελµατίες. Επίσης, θα διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο στην ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  σσυυµµββοολλααιιαακκήήςς  γγεεωωρργγίίααςς, στην εεπποοππττεείίαα  ττηηςς  

ααγγοορράάςς  κκααιι  σσττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  δδιιαακκύύµµααννσσηηςς  ττωωνν  ττιιµµώώνν  ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν από 

τον παραγωγό στον καταναλωτή. 

 

7.2.2 Συµβολαιακή Γεωργία 

 

Ο θεσµός αυτός δηµιουργεί νέα δεδοµένα για την ελληνική γεωργία και τη βιοµηχανία, 

αφού µετατρέπει τους αγρότες σε επιχειρηµατίες µε σταθερά, αν όχι προκαθορισµένα, 

εισοδήµατα, χωρίς να φοβούνται τον ανταγωνισµό από τα φθηνά προϊόντα 

εισαγωγής. Οι παραγωγοί, πριν ακόµη καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, θα 

γνωρίζουν σε ποιόν και σε ποιες τιµές θα πουλήσουν το προϊόν τους. Έτσι ο αγρότης 

απολαµβάνει ένα εγγυηµένο εισόδηµα, η βιοµηχανία εξασφαλίζει µια «ταυτότητα» για 

το προϊόν της και ο καταναλωτής γνωρίζει την προέλευση του προϊόντος που 

καταναλώνει. Το µεγαλύτερο όφελος από την συµβολαιακή γεωργία είναι ότι 
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παράγονται πιστοποιηµένα προϊόντα, εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ηη  ττυυπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσεε  εεππίίππεεδδοο  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς και καταργείται η µεσολάβηση 

«µεσαζόντων» στην διάθεση που είχε σαν αποτέλεσµα την άνοδο των τιµών των 

αγροτικών προϊόντων.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί πως για την επιτυχία και τη 

διάδοση των πρακτικών αλλά και των ωφελειών της συµβολαιακής γεωργίας, είναι 

απαραίτητο να υπάρξει αλλά και να τηρείται ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο, το οποίο 

θα καθορίζει τους κανόνες εκείνους που θα προστατεύουν την παραγωγή αλλά και το 

εισόδηµα του παραγωγού.  Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης µπορεί να 

ανατρέξει στο ∆ικτυακό Τόπο ∆ιαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων και πιο συγκεκριµένα στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε τίτλο «Σύσταση 

Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων», άρθρο 11, Συµβολαιακή Γεωργία 

(http://www.opengov.gr/ypaat/?p=183). 

7.2.3 Παρατηρητήριο Τιµών Αγροτικών Προϊόντων και Αγροτικών Εφοδίων 

 

Πρόκειται για έναν απαραίτητο µηχανισµό ο οποίος, µαζί µε το µητρώο εµπόρων 

αγροτικών προϊόντων, συµβάλλει όχι µόνο στην διαφανή διαδικασία εµπορίας, αλλά 

και στη µείωση του κόστους παραγωγής (λόγω φθηνότερων εφοδίων) µε αποτέλεσµα 

την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος και µείωση της τιµής των προϊόντων για τον 

καταναλωτή. 

 

Με σκοπό τον καλύτερο εντοπισµό των υπευθύνων για φαινόµενα αισχροκέρδειας 

στην αγορά αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, η ∆ιεύθυνση Αγροτικής 

Πολιτικής και Τεκµηρίωσης µπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία του Μητρώου µε το 

Παρατηρητήριο Τιµών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί µε 

την υπ’ αριθµόν 334235/10-1-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσια ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών – 

Ανάπτυξης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 97). 

 

7.2.4 ∆ηµοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων 

  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ως δηµοπρατήριο 

θεωρείται ««µµιιαα  σσυυµµββααττιικκάά  ήή  ψψηηφφιιαακκάά  οορργγααννωωµµέέννηη  ααγγοορράά  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  σσττοο  

ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οοιι  ππααρρααγγωωγγοοίί  ππρροοσσφφέέρροουυνν  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  σσεε  

εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοουυςς  ααγγοορραασσττέέςς  µµεε  εελλεεύύθθεερραα  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσιιµµεεςς  ττιιµµέέςς,,  εεννώώ  ηη  

δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη,,  ηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ττιιµµήήςς  ααννάά  ππρροοϊϊόόνν,,  οοιι  σσχχεεττιικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς  

κκααιι  οοιι  ππλληηρρωωµµέέςς  λλααµµββάάννοουυνν  χχώώρραα  εεννττόόςς  κκααιι  δδιιάά  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοππρρααττηηρρίίοουυ»».   

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  6644  

 

Πιο συγκεκριµένα, τα δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων: 

 

1. Οργανώνονται ως ανώνυµες εταιρείες, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων 

συµµετέχουν οι οικείες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, οι Αγροτικές Συλλογικές 

Οργανώσεις, έµποροι αγροτικών προϊόντων και ενδιαφερόµενοι ιδιώτες, 

καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι φορείς του 

∆ηµόσιου Τοµέα, από κοινού, πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51 % του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

 

2. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση 

∆ηµοπρατηρίων, όχι περισσότερα από δύο σε κάθε περιφέρεια. Με το ίδιο 

Προεδρικό ∆ιάταγµα ορίζεται η αρχική σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου και οι 

διατάξεις του καταστατικού τους. 

 

3. Τα ∆ηµοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Για το σκοπό αυτό ιδρύεται Εθνική Αρχή Εποπτείας ∆ηµοπρατηρίων (ΕΑΕ∆), η 

οποία συνιστάται ως Ανώνυµη Εταιρεία και ανήκει στον ευρύτερο ∆ηµόσιο 

Τοµέα. Το καταστατικό της ΕΑΕ∆, η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία 

της ΕΑΕ∆ καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

4. Η ΕΑΕ∆ ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε 

∆ηµοπρατηρίου και εποπτεύει τις καθ’ ύλη δραστηριότητες του µε σκοπό την 

ασφάλεια των τιµών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια 

των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού 

εισοδήµατος. 

  

ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοππρρααττήήρριιοο  ΑΑγγρροοττιικκώώνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν είναι ο µηχανισµός που επιτρέπει στους 

αγρότες να πωλούν άµεσα την παραγωγή τους στους λιανέµπορους, αποφεύγοντας 

τους µεσάζοντες.  Η δηµιουργία ενός δηµοπρατηρίου στην Π∆Ε είναι απαραίτητη για 

να επιτευχθεί η µείωση του ανοίγµατος της ψαλίδας τιµών παραγωγού-καταναλωτή 

από 1:5 που είναι σήµερα στην Ελλάδα, στο 1:2,5 των άλλων χωρών της Κεντρικής 

Ευρώπης.  Αυτό θα φέρει µεγαλύτερα έσοδα στον παραγωγό και φθηνότερα 

προϊόντα στον καταναλωτή.  

 

Για να λειτουργήσει µε επιτυχία ένα δηµοπρατήριο πρέπει να συνδυάζει τρία 

χαρακτηριστικά:  
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11..  ΝΝαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκοοννττάά  σσεε  µµεεγγάάλληη  ππόόλληη  ((γγιιαα  νναα  ααγγοορράάζζοουυνν  άάµµεεσσαα  οοιι  λλιιααννέέµµπποορροοιι  

κκααιι  νναα  ααπποοφφεεύύγγοοννττααιι  οοιι  µµεεσσάάζζοοννττεεςς))    

22..  NNαα  ααππέέχχεειι  µµιικκρρήή  ααππόόσστταασσηη  ααππόό  ττοονν  ττόόπποο  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ήή  ττηηςς  

οοµµάάδδααςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  δδιιαακκιιννεείί  ((γγιιαα  εεύύκκοολληη  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν))  κκααιι    

33..  NNαα  εεξξυυππηηρρεεττεείίττααιι  ααππόό  όόλλαα  τταα  µµεεττααφφοορριικκάά  µµέέσσαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

 

Το δηµοπρατήριο δηµιουργείται και λειτουργεί από εταιρεία ή καλύτερα από 

συνεταιρισµό παραγωγών µε καλό επίπεδο οργάνωσης, απασχολεί υπαλλήλους και 

διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους και αποθήκες. Οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να 

προσκοµίσουν τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν δηλώσει από την αρχή της 

περιόδου, για να µπορεί το δηµοπρατήριο να προγραµµατίσει τη προσωρινή φύλαξή 

του σε ψυγεία και τη διάθεσή του. Οι καλλιέργειες παρακολουθούνται από γεωπόνους 

του δηµοπρατηρίου.  

Από την άλλη πλευρά οι ενδιαφερόµενοι έµποροι πληροφορούνται µέσω του 

διαδικτύου τις διαθέσιµες ποσότητες και την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης 

(µειοδοτικού διαγωνισµού) και έχουν έτσι τη δυνατότητα να αγοράσουν όση ποσότητα 

προϊόντος επιθυµούν. Τη διαδικασία της δηµοπράτησης µπορεί να διακόψει ο 

παραγωγός όταν ικανοποιηθεί από την τιµή. Ο παραγωγός πληρώνεται σε ορισµένο 

χρονικό διάστηµα από τον αγοραστή έµπορο, ενώ το δηµοπρατήριο κρατά ένα µικρό 

ποσοστό (2,5-4%) ως προµήθεια. 

 

Είναι σηµαντικό να τονισθεί πως αν το σύνολο των προϊόντων της πρωτογενούς 

παραγωγής διακινούνται αποκλειστικά και µόνο µέσω του δηµοπρατηρίου, 

εξασφαλίζεται ικανοποιητική τιµή για τον παραγωγό, προστατεύεται το εισόδηµά του, ο 

καταναλωτής απολαµβάνει ισορροπία τιµής για τα αγαθά που αγοράζει ενώ και η 

πολιτεία ωφελείται από την απρόσκοπτη απόδοση του ΦΠΑ. 

 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί πως τελευταία έχουν δει το φως της δηµοσιότητας 

σκέψεις και προτάσεις για την ίδρυση κοινών δηµοπρατηρίων από Περιφέρειες της 

Ελλάδας.  Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας από πλευράς της και υπό το πρίσµα µιας 

τέτοιας προοπτικής, θα µπορούσε να συνεργαστεί και να συµπράξει µε την 

γειτνιάζουσα Περιφέρεια Πελοποννήσου σε επίπεδο κοινού ∆ηµοπρατηρίου 

αναφορικά µε προϊόντα τα οποία προορίζονται για την εγχώρια αγορά και να 

προχωρήσει στη σύσταση δηµοπρατηρίου Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τα 

προϊόντα εκείνα που θα κατευθύνονται για εξαγωγές προς την Ιταλία και τις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες, εκµεταλλευόµενη το Νέο Λιµένα της Πάτρας ως τη µεγαλύτερη 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  6666  

 

πύλη εξόδου εµπορευµάτων προς τις Ευρωπαϊκές αγορές.  Η Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας αφού θέσει το θέµα του δηµοπρατηρίου σε δηµόσια διαβούλευση, στο 

πλαίσιο ενός χρονοδιαγράµµατος διάρκειας 3-4 µηνών, θα είναι σε θέση να προτείνει 

την χωρική τοποθέτηση του δηµοπρατηρίου σε συγκεκριµένο σηµείο και να ζητήσει τη 

χρηµατοδότηση για την κατασκευή του.      

 

7.2.5 Υγιεινή και Ασφάλεια αγροτικών προϊόντων και τροφίµων - Ελληνοποίηση 

Ξένων Αγροτικών Προϊόντων 

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για τη νοµοθετική θωράκιση του αγροτικού τοµέα από το 

απαράδεκτο φαινόµενο των παράνοµων ελληνοποιήσεων ξένων γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων και της αισχροκέρδεια. Με τις παράνοµες ελληνοποιήσεις 

χαµένοι βγαίνουν οι παραγωγοί, οι καταναλωτές, αλλά και το κράτος.  Η Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδος, σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΤ, έχει ήδη ξεκινήσει ελέγχους για να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα των ελληνοποιήσεων των κτηνοτροφικών προϊόντων.  Ένα 

χρήσιµο εργαλείο για την πάταξη των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών 

προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών είναι η ιιχχννηηλλαασσιιµµόόττηητταα, δηλαδή η 

δδυυννααττόόττηητταα  ααννίίχχννεευυσσηηςς  κκααιι  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ττρροοφφίίµµωωνν,,  ζζωωοοττρροοφφώώνν  κκααιι  ζζώώωωνν  πποουυ  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ττρροοφφίίµµωωνν  ήή  οουυσσιιώώνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  ήή  ααννααµµέέννεεττααιι  

νναα  εεννσσωωµµααττωωθθοούύνν  σσεε  ττρρόόφφιιµµαα  ήή  σσεε  ζζωωοοττρροοφφέέςς  σσεε  όόλλαα  τταα  σσττάάδδιιαα  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  

µµεεττααπποοίίηησσηηςς  κκααιι  δδιιααννοοµµήήςς  ττοουυςς. Οι πρόσφατες κρίσεις σχετικά µε την ασφάλεια των 

τροφίµων απέδειξαν ότι ο προσδιορισµός της προέλευσης των ζωοτροφών και των 

τροφίµων έχει πρωτεύουσα σηµασία για την προστασία των καταναλωτών.  

 

Συγκεκριµένα, η ιχνηλασιµότητα διευκολύνει την απόσυρση των τροφίµων και επιτρέπει 

την ακριβή ενηµέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εγκυµονούν κινδύνους. 

Η ιχνηλασιµότητα δεν εγγυάται από µόνη της την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά 

αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται για 

να συµβάλλει στην αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικών µε την ασφάλεια των 

τροφίµων.  

 

Στόχος της ιχνηλασιµότητας είναι να εξασφαλίσει την εεκκττέέλλεεσσηη  ααπποοσσύύρρσσεεωωνν  ήή  

αανναακκλλήήσσεεωωνν,,  µµεε  αακκρρίίββεειιαα  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυςς  σσττόόχχοουυςς,,  ττηηνν  ππααρροοχχήή  κκααττάάλλλληηλλωωνν  

ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σσττοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  κκααιι  σσττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

ττρροοφφίίµµωωνν,,  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  ααππόό  ττιιςς  εελλεεγγκκττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  

γγεεννιικκόόττεερρηηςς  δδιιααττάάρρααξξηηςς  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ.  
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Η απαίτηση για ιχνηλασιµότητα βασίζεται στην αρχή "ένα βήµα πίσω - ένα βήµα 

µπροστά" σύµφωνα µε την οποία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων θα πρέπει:  

 

11..  ΝΝαα  δδιιααθθέέττοουυνν  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ττοουυςς  εεππιιττρρέέππεειι  νναα  εεξξαακκρριιββώώννοουυνν  πποοιιοοςς  

εείίννααιι  οο  άάµµεεσσοοςς  ππεελλάάττηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυςς  

22..  ΝΝαα  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  σσυυννδδέέοουυνν  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  ((πποοιιάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  

πποοιιοούύςς  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς))  κκααιι    

33..  ΝΝαα  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  σσυυννδδέέοουυνν  ππεελλάάττεεςς  µµεε  ππρροοϊϊόόνντταα  ((πποοιιοοίί  ππεελλάάττεεςς  ππρροοµµηηθθεεύύττηηκκαανν  

πποοιιάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοιι  άάµµεεσσοοιι  ππεελλάάττεεςς  εείίννααιι  οοιι  

κκααττααννααλλωωττέέςς  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς))  

 

Η ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων δεν αφορά µόνο την προστασία 

της υγείας των καταναλωτών αλλά και την προστασία του ονόµατος και της 

ποιότητας των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Είναι γνωστό σε 

όλους το φαινόµενο των ελληνοποιήσεων ξένων αγνώστου ποιότητας προϊόντων στη 

διεθνή αγορά, αλλά και το βάπτισµα προϊόντων διαφόρων περιοχών της χώρας, στο 

όνοµα γνωστών προϊόντων ποιότητας άλλων περιοχών στην εγχώρια και διεθνή 

αγορά.  

 

7.2.6 Εκπαίδευση αγροτών 

 

Είναι κοινός τόπος πως οι εξελίξεις και αλλαγές στο σύγχρονο κοινωνικοοικονοµικό 

γίγνεσθαι καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση των αγροτών, 

ούτως ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις, 

τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο.   

 

Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται ο αγρότης παύει να είναι απλά παραγωγός 

προϊόντων και θα πρέπει να προσανατολίσει την γεωργική του εκµετάλλευση και σε 

άλλες δραστηριότητες (µεταποίηση, αγροτουρισµός κτλ.), γεγονός που κάνει 

αναγκαία εκτός από την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων της παραγωγικής διαδικασίας και την παροχή εξειδικευµένων 

συµβουλών και κατάρτισης σε πεδία που σχετίζονται α)µε την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων σηµαντικής προστιθέµενης αξίας (τρόφιµα), β)µε την προστασία του 

περιβάλλοντος, γ)την προώθηση και διαφοροποίηση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, δ) την προώθηση της καινοτοµίας και την εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ. 
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Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-201323 αναγνωρίζοντας την 

επιτακτική ανάγκη για συνεχόµενη επιµόρφωση και βελτίωση των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων του αγροτικού κόσµου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναµικό 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα. 

 

Επιγραµµατικά, τόσο η δηµογραφική σύνθεση των απασχολούµενων στον πρωτογενή 

τοµέα της παραγωγής όσο και το µορφωτικό τους επίπεδο ενέχουν υψηλό βαθµό 

προβληµατικότητας. Το 83,8% των απασχολουµένων δεν έχει ολοκληρώσει κύκλο 

σπουδών πέραν της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (69,5% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 

14,3% έχει τελειώσει µερικές τάξεις του δηµοτικού ή δεν έχει καµία εκπαίδευση), το 15% 

είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης ή των τριών τάξεων της µέσης εκπαίδευσης και 

µόλις το 1,2% έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση).  Εντονότατο είναι επίσης το πρόβληµα 

«διαδοχής» αφού η αναλογία των γεωργών ηλικίας µικρότερης των 35 ετών έναντι των 

γεωργών ηλικίας άνω των 55 ετών βρίσκεται στο 0,13 αντικατοπτρίζοντας εύλογα το 

πρόβληµα γήρανσης σε µια περίοδο που η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την «ανταγωνιστικότητα». 

 

Κατά συνέπεια, για το θέµα του «ανθρωπίνου δυναµικού» τίθενται δυο προτεραιότητες: 

η πρώτη αφορά στην ανάγκη εξισορρόπησης, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό αλλά 

και επιθυµητό, της σχέσης εξόδου – εισόδου στο «γεωργικό επάγγελµα» και η δεύτερη 

αφορά στο θέµα της βελτίωσης του επιπέδου των γνώσεων (µέσω ενός συνδυασµού 

παρεµβάσεων που στοχεύει σε επιµέρους κατηγορίες «οµάδων στόχων» µέσω 

διαφόρων ενεργειών που είναι η κατάρτιση, η ενηµέρωση, η µεταφορά τεχνογνωσίας 

κ.ά. 

 

Συγκεκριµένες παρεµβάσεις στον Άξονα 1 του Π.Α.Α 2007-2013 αποσκοπούν στη 

διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και 

του αγροδιατροφικού τοµέα.  Οι παρεµβάσεις του συγκεκριµένου άξονα στοχεύουν 

κυρίως α)στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του µικρού µεγέθους των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων, β)στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 

δοµών µέσω της προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισµού και της καινοτοµίας, 

γ)στην αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του πρωτογενή τοµέα και δ) στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την προσαρµογή του στις νέες 

απαιτήσεις. 

  

                                                           
23

 Βλέπε: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, Άξονες – Μέτρα, Άξονας 1  

 http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=c63a5650dcd0bf04 
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Ειδικότερα, για την προαγωγή της γνώσης και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 

µεριµνά το µέτρο 111 του άξονα 1, µε συγκεκριµένες δράσεις επαγγελµατικής 

κατάρτισης και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης επιστηµονικών 

γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που απασχολούνται στους τοµείς 

της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας.  Η παρεχόµενη επαγγελµατική 

εκπαίδευση στο πλαίσιο του µέτρου, θα προσφέρει στους εκπαιδευόµενους σύγχρονες 

γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που εστιάζονται κυρίως στην 

ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, ενηµερώνοντας τους 

παράλληλα για τις νέες κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και θα 

συνεισφέρει προκειµένου να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

 

 

 

• Ορθολογική διαχείριση της παραγωγής 

• Υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων και εφαρµογή καλλιεργητικών 

τεχνικών που προωθούν την αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη 

• Υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από την ΚΓΠ (πολλαπλή 

συµµόρφωση, ενιαία ενίσχυση)  

• Ορθολογική χρήση του υδατικού δυναµικού 

• Κώδικες Ορθών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών (ΚΟΓΕΠΕΠ) 

• Προτεραιότητες των αγροπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων  

• Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σηµαντικής προστιθέµενης αξίας στο πλαίσιο 

εφαρµογής των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Άξονα 2. 

• Αλλαγή νοοτροπίας και ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στο πλαίσιο 

των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την Αγροτική 

Ανάπτυξη 

• ∆υνατότητα πρόσβασης στη µάθηση των αγροτών που κατοικούν σε 

νησιωτικές, ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές για τα ανωτέρω θέµατα 

• Ίσες ευκαιρίες µάθησης για όλους  

 

Οι παραπάνω στόχοι αναµένεται να επιτευχθούν µέσω της υλοποίησης ∆ράσεων 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Ενηµέρωσης - Πληροφόρησης, οι 

οποίες θα υλοποιηθούν στο σύνολο της χώρας και αφορούν τους δικαιούχους των 

Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2. Οι δράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης θα 

υλοποιηθούν µέσω προγραµµάτων κατάρτισης διάρκειας 30 – 150 ωρών. Οι 

εκπαιδευτικές ενότητες των προγραµµάτων έχουν σχεδιαστεί, ώστε να παρέχουν 

σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόµενους, προκειµένου να 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος και ιδιαίτερα στην 
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µεγιστοποίηση της συµβολής της «γεωργίας» στη διαχείριση της γης και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα συµβάλλουν στην προώθηση 

σύγχρονων πολιτικών αναδιάρθρωσης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (έµφαση 

θα δοθεί στις καλλιέργειες εκτός διατροφής και στην βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία) στη διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και στην γρήγορη ενσωµάτωση 

καινοτόµων πρακτικών και µεθόδων.  Για το λόγο αυτό εµπεριέχουν τις εξής 

εκπαιδευτικές ενότητες: 

• Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία, τήρηση οδηγιών από την εφαρµογή της Νέας 

ΚΓΠ 

• Προστασία περιβάλλοντος - υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας, αειφορική 

χρήση φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος, ευαισθητοποίηση 

αγροτικού πληθυσµού σε θέµατα περιβάλλοντος, ζωοανθρωπονόσοι κτλ. 

• Ενθάρρυνση των παραγωγών στη χρήση νέων πρακτικών και τεχνολογιών 

• Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, σχετικές µε την παραγωγική κατεύθυνση της 

εκµετάλλευσής τους 

 

Οι ∆ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης συνδυάζονται µε την ανάπτυξη ενεργητικών 

προσεγγίσεων (ενθάρρυνση των παραγωγών για συµµετοχή σε τέτοιες ενέργειες), 

µέσω της κατάρτισης, της επανακατάρτισης (δια βίου µάθηση), της εξ αποστάσεως 

µάθησης (e-learning κατάρτιση) και της διαδικασίας µεταβιβαζοµένων δεξιοτήτων 

(transferable skills).  

 

Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στη δια βίου µάθηση, η οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα 

ευρωπαϊκή πολιτική (από τη Στοκχόλµη και τη Βαρκελώνη µέχρι την ∆ιακήρυξη της 

Κοπεγχάγης) εδραιώνεται ως η καθοδηγητική αρχή τόσο για την εκπαίδευση, όσο και 

για την κατάρτιση. Μέσω της δια βίου µάθησης, δίνεται η δυνατότητα στις αγρότισσες 

και τους αγρότες της χώρας µας να επικαιροποιήσουν και να συµπληρώσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να ενηµερωθούν για τις νέες τεχνικές παραγωγής και 

τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας κα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα 

των εκµεταλλεύσεων τους συµβάλλοντας κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Προωθώντας την καινοτοµία στο χώρο της γεωργικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

υπάρχει η πρόβλεψη τα προγράµµατα κατάρτισης να γίνουν και µε την µέθοδο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου αρµόζει. Με την µέθοδο αυτή θα γίνει ευκολότερα και 

αποτελεσµατικά η κατάρτιση των αγροτισσών και των αγροτών στις νησιωτικές, 

ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, αφού η συγκεκριµένη µέθοδος δεν απαιτεί τη 

φυσική παρουσία των εκπαιδευοµένων στην αίθουσα διδασκαλίας και ταυτόχρονα 

δίνει τη δυνατότητα για κατάρτιση µεγάλου αριθµού εκπαιδευοµένων σε διαφορετικές 

περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα δώσει την ευκαιρία 
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στους καταρτιζόµενους να γνωρίσουν και να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ, οι οποίες θα 

παίξουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας µας. 

 
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόµου για τη σύσταση 

του οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – ∆ήµητρα» και τη συνένωση 

εποπτευοµένων από το Υπ.Α.Α.Τ. νοµικών προσώπων, προβλέπεται ο ενιαίος 

στρατηγικός σχεδιασµός και η εφαρµογή των πολιτικών του Υπ.Α.Α.Τ. στους τοµείς της 

εφαρµοσµένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων.  Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί πως το σχέδιο νόµου προβλέπει την ίδρυση έντεκα (11) 

Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας σε όλη την Ελλάδα, ενώ για την 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας προβλέπεται η ίδρυση ινστιτούτου µε έδρα την Πάτρα 

(Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας ∆υτικής Ελλάδας). Στο ινστιτούτο αυτό 

–όπως και στα υπόλοιπα- θα λειτουργούν τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευµένοι τοµείς 

εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας και ένα (1) εργαστήριο, που θα καθορίζονται από 

τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού. 

 

Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν εξειδικευµένες δράσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης για τους αγρότες της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας µε εστίαση σε αυτούς που καλλιεργούν και παράγουν προϊόντα τα οποία 

εντάσσονται στο «Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».  Μία 

τέτοια στρατηγική θα έχει ως αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό και την αναβάθµιση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων των αγροτών της Περιφέρειας, ούτως ώστε να βελτιωθεί 

η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων αλλά και η συνολική αποτελεσµατικότητα και 

ανταγωνιστικότητα της πρωτογενούς παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.       

 

8. Πηγές χρηµατοδότησης και εργαλεία     
 

Ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, η χρηµατοδότηση και η υλοποίηση ενός 

επιχειρησιακού προγράµµατος µε εξειδικευµένα µέτρα για την ανάδειξη του 

αγροδιατροφικού προτύπου της περιοχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, είναι 

πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών, την 

ανάπτυξη επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα αλλά και την προστασία και ικανοποίηση 

των αναγκών του καταναλωτή. Τα προϊόντα δεν αρκεί µόνο να παράγονται αλλά και 

να πουλιούνται και να καταναλώνονται. 
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Η χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού προγράµµατος µπορεί να γίνει από το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, από δράσεις του νέου 

Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόµου και το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας. 

 

Συγκεκριµένα, από το ΠΑΑ 2007-2013 µπορούν να χρηµατοδοτηθούν άµεσα, από 

προσκλήσεις που είναι ανοιχτές ή προβλέπονται να ανοίξουν σύντοµα, δράσεις που 

αφορούν τη στήριξη παραγωγής αγροτικών προϊόντων (σχέδια Βελτίωσης, 

εγγειοβελτιωτικά έργα, δηµόσια έργα ΟΠΑΑΧ), την ίδρυση ή βελτίωση µονάδων 

µεταποίησης και εµπορίας και την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων εµπορίας 

παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και τροφίµων (ιδιωτικά ΟΠΑΑΧ, LEADER).  

 

8.1 Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις 

προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η 

εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρµοστεί µέσω του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. 

 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς 

άξονες: 

 

11..  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ττοοµµέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς  κκααιι  ττηηςς  δδαασσοοκκοοµµίίααςς  

22..  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ττηηςς  υυππααίίθθρροουυ  

33..  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς  σσττιιςς  ααγγρροοττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

ααγγρροοττιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  

 

συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα Leader, που βασίζεται στην 

εµπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων 

προγραµµατικών περιόδων. 

 

Τα µέτρα του Προγράµµατος που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων  µε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής 

οικονοµίας, είναι: 
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ΑΑ))  ΜΜέέττρροο  112211::  ""ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόόςς  γγεεωωρργγιικκώώνν  εεκκµµεεττααλλλλεεύύσσεεωωνν""    

ΣΣττόόχχοοςς  ττοουυ  µµέέττρροουυ  εείίννααιι  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππίίδδοοσσηηςς  ττωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  

εεκκµµεεττααλλλλεεύύσσεεωωνν  µµέέσσωω  ττηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν::    

 

• Για τη βελτίωση της παραγωγής της εκµετάλλευσης µέσω της επέκτασης ή της 

αντικατάστασης υφιστάµενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων 

παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης, 

• Για τη βελτίωση της ποιότητας, 

• Για την προστασία του εδάφους, των νερών, της άµβλυνσης των κλιµατικών 

αλλαγών και της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, 

• Για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. 

• Για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος, στο πλαίσιο των 

Νέων Προκλήσεων µέσω δράσης που αφορά σε επενδύσεις µικρού κόστους 

στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

 

Το Μέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις : 

 

1. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (κατεύθυνσης 

ζωικής και φυτικής παραγωγής) 

2. Ενθάρρυνση των επενδύσεων µικρού κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

(Μικρά Σχέδια Βελτίωσης µε ειδική στήριξη για την προµήθεια εξοπλισµού 

αµελκτηρίων, παγολεκανών κλπ. στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφείας) 

 

 

ΒΒ))  ΜΜέέττρροο  112233::  ""ΠΠρροοσσττιιθθέέµµεεννηη  ααξξίίαα  ττωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  κκααιι  δδαασσοοκκοοµµιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν""    

Κυρίαρχος στόχος του παρόντος µέτρου είναι η  ββεελλττίίωωσσηη  σσττηη  µµεεττααπποοίίηησσηη  κκααιι  εεµµπποορρίίαα  

ττωωνν  ππρρωωττοογγεεννώώνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  µµέέσσωω  ττηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς  µµέέττρροουυ  πποουυ  ααπποοσσκκοοπποούύνν::    

 

• Στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας,  

• Στην προώθηση της µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για ενθάρρυνση 

παραγωγής και αξιοποίησης µορφών ενίσχυσης ανανεώσιµης ενέργειας,  

• Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας,  

• Στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,  

• Στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη µεταποίηση και εµπορία 

γεωργικών προϊόντων  

• Στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, 

της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων 
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• Στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και 

των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, µέσω της ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και 

εµπορίας τους. 

 

Το µέτρο παρέχει  στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις 

συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν: 

 

1. Στη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων που καλύπτονται από το παράρτηµα 

1 της συνθήκης (εξαιρουµένων των αλιευτικών) 

2. Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών που συνδέονται 

µε προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτηµα 1 της συνθήκης 

(εξαιρουµένων των αλιευτικών) και  

3. Στην τήρηση των κοινοτικών προτύπων που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη 

επένδυση 

 

ΓΓ))  ΜΜέέττρραα  ττωωνν  ααξξόόννωωνν  33  κκααιι  44  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ιιδδιιωωττιικκώώνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν      

Αφορούν δράσεις ενίσχυσης για δηµιουργία και βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων 

εστίασης και αναψυχής, καταλυµάτων σε περιοχές της υπαίθρου για αύξηση του 

εξωγεωργικού εισοδήµατος και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων στις 

περιοχές αυτές. ΜΜέέσσωω  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  ττοουυ  άάξξοονναα  44  ττοουυ  ΠΠΑΑΑΑ  ((LLEEAADDEERR))  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  

χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  ττηη  σσύύσστταασσηη  ααγγρροοδδιιααττρροοφφιικκήήςς  σσύύµµππρρααξξηηςς  ήή  σσυυµµφφώώννοουυ  

πποοιιόόττηηττααςς  σσεε  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  ττηηςς  χχώώρρααςς. 

 

8.2 Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011 

 

Από το νέο επενδυτικό νόµο, προβλέπεται ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ), 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), Οµάδων ή Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

Παραγωγών και ∆ικτύων Επιχειρήσεων που θα ασχοληθούν µε τον εξωστρεφή 

προσανατολισµό της εµπορίας και προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 

του καλαθιού.  Πιο αναλυτικά, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόµος της Ελλάδας 3908/2011 

ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα καινούριο 

επιχειρηµατικό µοντέλο ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που στηρίζεται 

στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτοµία και την πράσινη ανάπτυξη.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Αναπτυξιακού Νόµου για το 2011 ανέρχεται σε €4,4 

δις και τα στοιχεία του αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 
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Επιλέξιµες επιχειρήσεις: 

Υφιστάµενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις µε έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

 

Ποσοστά ενισχύσεων:     

Από 15% έως 50% ανάλογα µε την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της 

επένδυσης. Ειδικότερα, για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας που εντάσσεται στη Γ’ 

Γεωγραφική Ζώνη, τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 35%- 50%. 

 

 

Ελάχιστος προϋπολογισµός επενδυτικών έργων:     

• Πολύ µικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ 

• Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ 

• Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ 

• Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ 

 

Σηµειώνεται ότι για τα σχέδια γενικής επιχειρηµατικότητας τα ελάχιστα όρια ισχύουν στο 

ήµισυ των προαναφερθέντων ποσών. 

 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες συµµετοχής: 

1η Φάση : τέλος Μαΐου 2011 

2η Φάση : τέλος Οκτωβρίου 2011 

Κατ’ εξαίρεση, τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια (50 εκ. ευρώ και άνω) δύναται να 

κατατίθενται όλο τον χρόνο 

 

Επιλέξιµες δραστηριότητες: 

• Μεταποιητικός Τοµέας 

• Τουριστικός Τοµέας Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισµός Ξενοδοχειακών 

Μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και ειδικές τουριστικές δραστηριότητες 

• Τοµέας Τουρισµού Υγείας και Γηροκοµεία 

• Μεταφορά και Αποθήκευση 

• Εκδοτικές ∆ραστηριότητες 

• Επιστηµονική Έρευνα και Ανάπτυξη 

• Τοµέας Κατασκευών (µόνο η Κατασκευή Παράκτιων και Λιµενικών Έργων) 

• Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυµάτων, ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

• Ορυχεία και Λατοµεία 

••  ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΤΤοοµµέέααςς  ((ΓΓεεωωρργγίίαα,,  ΚΚττηηννοοττρροοφφίίαα,,  ΑΑλλιιεείίαα  κκααιι  ∆∆αασσοοκκοοµµίίαα))    

• Τηλεπικοινωνίες  
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• Κινηµατογραφικές, Τηλεοπτικές και Μουσικές εκδόσεις και Πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

• ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και υπηρεσιών 

πληροφορίας 

• Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων ειδών ατοµικής/οικιακής 

χρήσης 

• Άλλες Επαγγελµατικές, ∆ιοικητικές, Επιστηµονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες 

 

Παρεχόµενα είδη ενισχύσεων:     

• Επιχορήγηση κεφαλαίου 

• Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξοπλισµού (leasing) 

• Φορολογικές απαλλαγές 

• Χαµηλότοκα ∆άνεια από Τραπεζικά Ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το ΕΤΕΑΝ 

 

Γενικές κατηγορίες σχεδίων: 

• Γενικής Επιχειρηµατικότητας (Παρέχεται Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασµό 

µε Χαµηλότοκα ∆άνεια) 

• Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή 

Χαµηλότοκα ∆άνεια) 

• Περιφερειακής Συνοχής (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή 

Χαµηλότοκα ∆άνεια) 

 

Ειδικές κατηγορίες σχεδίων: 

• Επιχειρηµατικότητας των νέων (Νέες µικρές επιχειρήσεις όπου νέοι έως 39 ετών 

συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% -Παρέχεται ενίσχυση των λειτουργικών 

δαπανών έως €1 εκατ. για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας) 

• Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (50 εκ. και άνω –Τα είδη των παρεχόµενων 

ενισχύσεων αναµένεται να διευκρινιστούν) 

• Πολυετή Ολοκληρωµένα Επενδυτικά Σχέδια (2-5 έτη, Φορολογική Απαλλαγή σε 

συνδυασµό µε Χαµηλότοκα ∆άνεια) 

• Συνεργασίας και ∆ικτύωσης (σχέδια τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων Αθήνα/ 

Θεσσαλονίκη ή σχέδια τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων για την υπόλοιπη Ελλάδα –

Τα είδη των παρεχόµενων ενισχύσεων αναµένεται να διευκρινιστούν) 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, οο  ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΤΤοοµµέέααςς  ααπποοττεελλεείί  εεππιιλλέέξξιιµµηη  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττοουυ  ΝΝ..  33990088//22001111, αποδεικνύοντας ότι ο Νόµος στοχεύει στην εεννίίσσχχυυσσηη  

ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηηττααςς  σσττοονν  ΠΠρρωωττοογγεεννήή  ΤΤοοµµέέαα αναγνωρίζοντας την ουσιαστική 

συµβολή του στη στήριξη της οικονοµίας και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. 
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Υπό αυτό το πρίσµα, η  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΑΑννααππττυυξξιιαακκοούύ  ΝΝόόµµοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  

πποοιιοοττιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν--δδιιααττρροοφφιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν, τα οποία διαθέτουν συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, τόσο ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, όσο και ως προς τον 

εξαγωγικό τους προσανατολισµό, πριν ή και µετά τη µεταποίησή τους είναι 

επιβεβληµένη, γιατί έτσι  διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις άάσσκκηησσηηςς  µµιιααςς  σσηηµµααννττιικκήήςς  

πποολλιιττιικκήήςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  πποουυ  σσττοοχχεεύύεειι  σσττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  

ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσττοονν  ααγγρροοττιικκόό  ττοοµµέέαα,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηη  ββάάσσηη  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκααιι  

ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς. 

 

Κρίνεται συνεπώς αναγκαία η ένταξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την 

αξιοποίηση και ενδυνάµωση του αγροκτηνοτροφικού τοµέα, αλλά και εκείνων που 

αφορούν στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντική αποκτά η ενίσχυση για τη συνέργεια επιχειρήσεων παραγωγής και 

αξιοποίησης αγροτικών-διατροφικών προϊόντων (αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες 

παραγωγών) µε τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές µονάδες, ταβέρνες, 

παραδοσιακά καφενεία, τουριστικά γραφεία, κλπ.) µε σκοπό την εκπόνηση και την 

υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας. 

Στις περιπτώσεις αυτές η υιοθέτηση του προτεινόµενου στο παρόν κείµενο εργασίας 

Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας, αποτελεί σηµαντική παράµετρο επιτυχίας αυτών των 

επενδυτικών σχεδίων. 

 

8.3 Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας 

 

Εκτός των παραπάνω πηγών χρηµατοδότησης, µεγάλη βοήθεια στην ιδιωτική 

συµµετοχή των επενδυτών του προγράµµατος, αναµένεται να προσφέρει το Ταµείο 

Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας µε κεφάλαια €450 εκατ. ευρώ δανειοδότηση 

µεταποιητικών επιχειρήσεων και βελτιώσεων εκµεταλλεύσεων του γεωργικού και 

κτηνοτροφικού τοµέα και το Ταµείο Ενάλιο µε κεφάλαια €105 εκατ. για τη δανειοδότηση 

επιχειρήσεων των κλάδων αλιείας (αµφότερα τµήµατα του ΕΤΕΑΝ παλιό ΤΕΜΠΜΕ), µε 

χαµηλότοκα δάνεια (επιτόκιο 2,5-3%). 

 

Σηµειώνεται επίσης πως πρόσφατα υπογράφηκε η σχετική ΚΥΑ (Υπ.Α.Α.Τ.) για τη 

δηµιουργία «Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας», προϋπολογισµού €450 εκ ευρώ, 

το οποίο θα παρέχει χαµηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα (η 

ανακοίνωση έγινε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα νέα 
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χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα παρέχουν ρευστότητα για τις άµεσες ανάγκες 

των επιχειρήσεων, καθώς και νέα επενδυτικά εργαλεία σε παραδοσιακούς και 

σύγχρονους κλάδους). 

 

Συνοπτικά, όπως αναφέρεται από το Υπ.Α.Α.Τ., µαζί µε το πρόγραµµα στήριξης 20.000 

επιχειρήσεων από το πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», που 

αναµένεται να ξεκινήσει το Σεπτέµβριο, συνδυάζονται νέα προγράµµατα και 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (εγγυήσεις, επενδυτικά δάνεια και προχρηµατοδότηση 

των εξαγωγών), που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 3ο δεκαήµερο του Ιουλίου. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

• Με ένα νέο πρόγραµµα – καταλύτη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

προσφέρεται κεφάλαιο κίνησης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις µέχρι 200.000 

ευρώ και έως 4 µήνες, µέσω του ΟΑΕΠ (Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Προϊόντων) 

• Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του επιτυχηµένου προγράµµατος 

εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ, το οποίο παρέχει χαµηλότοκα δάνεια για δαπάνες 

αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών. 

• ∆ιευρύνεται το πλαίσιο των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις που έχουν άµεσα 

ανάγκη από κεφάλαια κίνησης µε τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα, εντός του 

Σεπτεµβρίου 2011. Το πρώτο αφορά επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε 

προγράµµατα του υπουργείου, όπως η µεταποίηση και η εξωστρέφεια, µε 

ανώτατο ποσό δανείου έως €30.000 που αναµένεται να ενισχύσει 2.500 

επιχειρήσεις. Το δεύτερο αφορά την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της 

φερεγγυότητας των νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων κατά τις εµπορικές 

συναλλαγές και το τρίτο, εγγυάται επενδυτικά δάνεια για να καλυφθούν 

δαπάνες για εγκαταστάσεις, εξοπλισµούς και άυλα πάγια. 

• ∆ίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές – είτε εντάσσονται είτε όχι στο νέο επενδυτικό 

νόµο – για δεκαετή ευνοϊκά δάνεια από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 

(αναµένεται να διατεθούν στην ελληνική αγορά συνολικά €1,2 δις). 

• Επενδυτικά δάνεια µπορούν να δοθούν επίσης σε όσους ενταχθούν στο Ταµείο 

«Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», µε επιχορήγηση δανείου µέχρι και 35%. 

 

 

9. Συµπεράσµατα – προτάσεις  
 

Το παρόν κείµενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «Καλάθι των Προϊόντων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί 
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εξαντλητικό ως προς τα σηµεία που εξετάζει και τις προτάσεις που εισηγείται.  Εν 

τούτοις, µέσα από τα στοιχεία που παρουσιάζει, ο αναγνώστης µπορεί να διαπιστώσει 

την κυρίαρχη αναγκαιότητα προς την επιδίωξη βιωσιµότητας της ελληνικής γεωργίας 

και της ανάπτυξης της υπαίθρου.  

 

Η µεθοδολογία συγγραφής του Επιχειρησιακού Σχεδίου κειµένου ακολούθησε τη λογική 

παράθεσης όλων των απαραίτητων εκείνων στοιχείων που συνθέτουν την 

αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών για την αποτελεσµατικότερη 

προώθηση των αγροτικών προϊόντων και την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας 

του πρωτογενή τοµέα της παραγωγής στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.  Επιχείρησε 

να εισάγει τον αναγνώστη στην φυσιογνωµία, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα 

δυνατά και αδύνατα σηµεία της περιοχής και την καταγραφή των πλέον κατάλληλων, 

διαθέσιµων  δράσεων και ενεργειών για την βιώσιµη ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας µε γνώµονα την ισχυροποίηση της Τοπικής και Περιφερειακής Οικονοµίας µε 

επίκεντρο την αγροτική παραγωγή και την παράλληλη συγκράτηση της τοπικής 

απασχόλησης και την συνοχή των τοπικών κοινωνιών.     

 

Αναµφισβήτητα, η αγροτική ανάπτυξη, είτε µε τη στενή έννοια της αγροτικής 

ανάπτυξης – γεωργικής παραγωγής, είτε µε την ευρύτερη έννοια της ανάπτυξης της 

υπαίθρου συµπεριλαµβανοµένων και των παράπλευρων δραστηριοτήτων (όπως ο 

αγροτουρισµός), είναι ιδιαιτέρως σηµαντική όχι µόνο για την οικονοµία αλλά και την 

κοινωνία και τον πολιτισµό. 

 

Είναι κοινός τόπος πως υπό την επίδραση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της 

αλµατώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας, διαµορφώνεται ένα νέο διεθνές πλαίσιο για 

τη γεωργία το οποίο χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των διεθνών αγορών, τη 

σταδιακή µείωση της αγροτικής απασχόλησης, την αύξηση της παραγωγικότητας 

λόγω νέων τεχνολογιών, τη διόγκωση της ανεργίας και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, 

καθώς και τον περιορισµό της εσωτερικής προστασίας του εθνικού και ευρωπαϊκού 

αγροτικού τοµέα.  Το νέο –και διαφορετικό- αυτό περιβάλλον, εκτός των απειλών που 

θέτει για την βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου απαιτεί έγκαιρη προσαρµογή µε 

ταυτόχρονη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχοντας θέσει ως υψηλή προτεραιότητά της τη βιώσιµη 

ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και την αλλαγή του αναπτυξιακού 

µοντέλου της περιοχής, θεωρεί πως η βιωσιµότητα των αγροτικών κοινοτήτων, για τις 

οποίες η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα που 

συµβάλλει στη δηµιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί και 
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αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα πολλαπλά οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

εδαφικά οφέλη. 

 

Το «Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» ως ένα κατ’ εξοχήν 

σύνολο πολιτικών και επιµέρους στρατηγικών, ευελπιστεί να αντιµετωπίσει και να 

προτείνει λύσεις σε καίρια προβλήµατα και προκλήσεις, τις οποίες αντιµετωπίζουν οι 

αγρότες της περιοχής.  Μεταξύ αυτών, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, οι 

εγχώριες διαρθρωτικές αδυναµίες της παραγωγικής και εµπορικής τους οργάνωσης, η 

τεχνογνωστική τους στήριξη, ο σαφής προσδιορισµός και η αναβάθµιση του 

αγροτικού επαγγέλµατος, µε σχέδιο, στόχους και καίρια στοχευµένες υλικές και άυλες 

επενδύσεις. 

 

Μέσω των πολιτικών που η πρωτοβουλία αυτή εισάγει, επιδιώκεται η ενίσχυση των 

αγροτικών κοινοτήτων που θα παρέχουν στους πολίτες τρόφιµα ποιότητας και υψηλής 

θρεπτικής αξίας τα οποία παράγονται µε βιώσιµο τρόπο, σε ευθυγράµµιση µε τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά το περιβάλλον, την ποιότητα των 

υδάτων, την υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και την 

δηµόσια υγεία. Η ενεργός διαχείριση των φυσικών πόρων από την αγροτική 

δραστηριότητα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, 

για την καταπολέµηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη συµβολή στη µείωση 

της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν. Αυτό αποτελεί σηµαντική βάση 

για την τόνωση του δυναµισµού πολλών περιοχών και για την επίτευξη 

µακροπρόθεσµης οικονοµικής βιωσιµότητας. 

 

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δεν αποβλέπει απλά και 

µόνο στη συγκέντρωση κάποιων τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων και την 

τοποθέτησή τους σε ένα «νοερό καλάθι», για λόγους επικοινωνιακούς.  Επιλέχθηκαν 

τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα µε συγκεκριµένα κριτήρια ένταξής τους στο καλάθι, 

όπως ο όγκος και η επάρκεια της παραγωγής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αλλά 

και τη δυνατότητα ταύτισης µε το αγροτοδιατροφικό πρότυπο της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας. Τα προϊόντα αυτά αντανακλούν την ταυτότητα, την φυσιογνωµία και τα 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά της περιοχής και αναµένεται να διαδραµατίσουν ρόλο 

«πρεσβευτή» για την εξωστρέφεια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

 

Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας 

ολοκληρωµένης Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, η οποία σε συνδυασµό µε ένα Τοπικό 

Σύµφωνο Ποιότητας για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας θα περιλαµβάνει και θα 

συσχετίζει το σύνολο των εµπλεκοµένων µερών και θα εισάγει καινοτόµες και 
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αποτελεσµατικές δράσεις για την προώθηση των στόχων του Καλαθιού.  Επίσης, 

προτείνεται η αξιοποίηση συγκεκριµένων και διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων 

για τη χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας, ένας ιδιαίτερα καίριος παράγοντας για τη 

διασφάλιση της επίτευξης του σκοπού και των στόχων της.   

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµισθεί η ζωτική αναγκαιότητα ανάληψης 

συντονισµένων δράσεων και πρωτοβουλιών, ούτως ώστε από την επόµενη κιόλας 

ηµέρα να ξεκινήσει η άντληση ωφελειών από τις δυνατότητες που δίνουν οι αγορές 

των γεωργικών προϊόντων και των γεωργικών ειδών διατροφής (εγχώριες και διεθνείς) 

για τα προϊόντα του Καλαθιού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  Οι δράσεις αυτές θα 

πρέπει απαραιτήτως να πλαισιώνονται από µία στοχευµένη στρατηγική προσέγγιση, 

προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών, ευρωπαϊκών και 

παγκόσµιων αγορών.  Οι συγκεκριµένοι στόχοι προώθησης των προϊόντων του 

Καλαθιού για κάθε αγορά θα πρέπει να οριστούν σε µεταγενέστερο στάδιο 

προκειµένου να επιλεγούν καλύτερα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν σε καθεµία από 

αυτές και να προκύψει από αυτές η µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.  

 

Σε γενικές γραµµές πάντως θα πρέπει: 

 

1. Να προβληθεί η αξία της πρωτογενούς παραγωγής της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας και να εδραιωθεί η θέση της στις αγορές 

2. Να προωθηθεί η εναρµόνιση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων µε τα 

ποιοτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε την υγεία, το 

περιβάλλον, τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να παρασχεθεί στους 

καταναλωτές καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε το νέο µοντέλο παραγωγής και 

κατανάλωσης 

3. Να γίνουν γνωστά τα προϊόντα του Καλαθιού της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας στους καταναλωτές και να προβληθεί η ποικιλία της προσφοράς της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

4. Να ακολουθηθούν συγκεκριµένα συστήµατα ποιότητας, ούτως ώστε η 

πρωτογενής παραγωγή αλλά και η µεταποίηση να αποδώσουν προϊόντα 

υψηλής προστιθέµενης αξίας 

5. Να ενθαρρυνθεί η διαβούλευση και η συνεργασία από όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς µε στόχο το σχεδιασµό κοινών δράσεων και 

πρωτοβουλιών υλοποίησης ενός δυναµικού πλάνου ανάπτυξης και πολύ-

επίπεδης βιωσιµότητας της πρωτογενούς παραγωγής, της τοπικής οικονοµίας 

και των τοπικών κοινωνιών 
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Το εγχείρηµα είναι δύσκολο και απαιτεί µεγάλη και διαρκή προσπάθεια από όλους.  Ο 

αγροτικός τοµέας µέσα στο τέλµα που βρίσκεται και την οικονοµική κρίση που τον 

µαστίζει, έχει ανάγκη από σωστές, αποφασιστικές και γρήγορες αλλαγές.  Πίσω από 

την επιτυχηµένη πορεία κάθε προϊόντος του καλαθιού στην αγορά πρέπει να κρύβεται 

µια πολιτική συνεργασία τοπικών αγροτικών και επιχειρηµατικών, κεντροκρατικών και 

αυτοδιοικητικών φορέων. Ο κοινός αυτός αγώνας όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 

µέσω των αγροδιατροφικών συµπράξεων, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αξιοσύνη 

και αυτοτέλεια του αγροτικού επαγγέλµατος, στην άνοδο του µεταποιητικού και 

εµπορικού επιχειρηµατικού τοµέα, στην βελτίωση του διατροφικού και κοινωνικού 

επιπέδου των καταναλωτών και στην καινοτόµο παραγωγική, εµπορική και διοικητική 

ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονοµίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

 

Ας µην γίνουν και πάλι τα λάθη του παρελθόντος και ας δοθεί έµφαση απ’ όλους 

στον πρωτογενή τοµέα, τον οποίο έχουµε απόλυτη ανάγκη για την βιώσιµη ανάπτυξη 

της Περιφέρειάς µας.  Κακώς στρέψαµε το βλέµµα µας προς τον τριτογενή τοµέα κατά 

βάση, το µέλλον ανήκει στον πρωτογενή τοµέα, µέσω µιας συντονισµένης, 

συγκροτηµένης και στοχευµένης «διαδροµής» πέρα από λογικές επιδοµατικής 

καλλιέργειας, αποζηµιώσεων κλπ.  

 

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονισθεί πως το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «Καλάθι των 

Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» ως µια κατ’ εξοχήν κυβερνητική 

πρωτοβουλία µε έµφαση και στόχευση στην περιφερειακή υλοποίηση, τίθεται στη 

διάθεση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και αναµένεται πλέον η χρηµατοδότηση 

των δράσεών του ούτως ώστε η πρωτοβουλία αυτή - η οποία αποτελεί προσωπική 

δέσµευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – να καταστεί 

επιχειρησιακά ενεργή το αµέσως προσεχές διάστηµα και να αποδώσει τα σχεδιαζόµενα 

και προσδοκώµενα οφέλη.  
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Παραρτήµατα 
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Παράρτηµα 1: Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Πίνακας 6: Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Έτος αναφοράς: 2010) 
  

 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 
Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 

ΞΗΡΑ ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ   
1 ΜΜππιιζζέέλλιιαα  

κκττηηννοοττρροοφφιικκάά  
     

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

0 
 

0 
2 ΚΚοουυκκιιάά,,  ΛΛααθθοούύρριιαα  x 400 x 98 ξ.β. x x x x 250 x 62 ξ.β. x 650 160 

3 ΛΛοούύππιινναα  x x x x x x x x 600 x 120 ξ.β x 600 120 
4 ΒΒίίκκοοςς  x x x x 3,000 2,000 600 ξ.β.  500 ξ.β 1,300 x 520 ξ.β x 6,300  
5 ΡΡόόββηη  x x x x x x x x x x x x - - 
6 ΜΜππιιζζέέλλιιαα,,  ΑΑρραακκάάςς  x x x x x 300 x 300 ξ.β x x x x 300 300 
7 ΦΦαακκέέςς  x 175 x 23 ξ.β. x 60 x 10 ξ.β x x x x 235 33 
8 ΡΡεεββίίθθιιαα  x 480 x 100 ξ.β. x 80 x 20 ξ.β 70 x 12 ξ.β x 560  
9 ΑΑρράάππιικκοο  φφυυσσττίίκκιι  x x x x     x x x x 0 0 
10 ΦΦαασσόόλλιιαα  ξξηηρράά  x 3,100 x 1,000 ξ.β. x 500 x 150 ξ.β 300 x 54 ξ.β x  
11 ΦΦαασσόόλλιιαα  

µµααυυρροοµµάάττιικκαα  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

30 
 

x 
 

5 ξ.β. 
 

x 30
 

5 
12 ΦΦαασσόόλλιιαα  σσυυγγκκααλλ//  x x x x x x x x x x 

x 
x 

-
 

- 
13 ΡΡύύζζιι  x 15,000 x 11,000 ξ.β. x x x x x x x x 15,000 11,000 

  
ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η   

1 ΠΠααττάάττεεςς  x 11,000 x 10,500 ξ.β. x 24,000 x 63,000 x 33,500 x  94,000 68,500 167,500 
2 ΣΣαακκχχααρρόόττεευυττλλαα  x x x x x x x x x x x  x  - - 

  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  

1 ΕΕλλααιιοοκκρράάµµββηη  x x x x x x x x x x x  x  - - 
2 ΗΗλλίίααννθθοοςς  x x x x x x x x x x x  x  - - 
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Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 

3 ΛΛιιννάάρριι  γγιιαα  λλάάδδιι  x x x x x x x x x x x  x  - - 

4 ΛΛιιννάάρριι  γγιιαα  φφυυττιικκέέςς  
ίίννεεςς  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x -

 
- 

5 ΣΣόόγγιιαα  γγιιαα  κκααρρππόό  x x x x x x x x x x x x - - 

6 ΒΒααµµββάάκκιι  σσύύσσπποορροο  
 

x 
 

25,000 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

6,941 
 

x 
 

2,464 31,941
 

2,464 
7 ΚΚάάννννααββιι  x x x x x x x x x x x x - - 
8 ΣΣηησσάάµµιι  x x x x x x x x x x x x - - 
9 ΑΑττρραακκττυυλλίίςς  x x x x x x x x x x x x - - 
10 ΚΚααππννόόςς  x 300 x 120 ξ.β. x x x x x x x x 300 120 

  

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  

1 ΛΛυυκκίίσσκκοοςς  x x x x x x x x x x x x - - 
2 ΜΜαασσττιιχχόόδδεεννδδρραα    x x x x x x x x x x x x - - 
3 ΓΓλλυυκκάάννιισσοο  x x x x x x x x x x x x - - 
4 ΡΡίίγγααννηη  x 15 x 1 ξ.β. x x x x x x 13 ξ.β x 15 14 
5 ∆∆ίίκκττααµµοοςς  x x x x x x x x x x x x - - 
6 ΚΚρρόόκκοοςς  x x x x x x x x x x x x - - 

  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 1 Ηλίανθος x x x x x x x x x  3,400 x 850 3,400 850 
    

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ, ΧΟΡΤΟ∆ΟΤΙΚΑ  
  i   Ετήσια   

 1 ΑΑρρααββόόσσιιττοοςς  x 160,000 x 150,000 ξ.β. x 2,200 x 13,100 
ξ.β. 

x 69,350 x 62,415 231,550 225,515 

 2 ΑΑρρααββόόσσιιττοοςς  γγιιαα  
εεννσσίίρρωωσσηη  

 
x 

 
26,000 

 
x 

 
19,000 ξ.β. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
26,000 

 
19,000 

 3 ΣΣιιττηηρράά,,  ΜΜεείίγγµµαα  
σσιιττηηρρώώνν  

 
103,800 

 
x 

 
19,100 ξ.β. 

 
x 

 
x 

 
6,000 

 
x 

 
3,600 

ξ.β. 

 
34,200 

 
x 

 
9,234 

 
x 

 
144,000 

 
31,934 

 3 ΨΨυυχχααννθθήή  x x x x x 4,000 x x x x x x 4,000 - 
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Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 

ii  Πολυετή  
              

1  ΤΤρριιφφύύλλλλιιαα,,  ΜΜηηδδιικκήή  x 195,000 x 195,000 x 20,000 x x x 8,000 x x 223,000 195,000 
  ΛΛεειιµµώώννεεςς  x x x x x 5,000 x x 2,000 x x x 7,000 - 

  ΚΚααλλλλιιεερργγοούύµµεεννοοιι  
ΒΒοοσσκκόόττοοπποοιι  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
30,000 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 30,000

 
- 

  

ΝΩΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

1 ΚΚοουυννοουυππίίδδιι,,  
ΜΜππρρόόκκοολλοο  

 
x 

 
900 

 
x 

 
1,200 

 
x 

 
1,500 

 
x 

 
1,300 

 
x 

 
1,700 

 
x 

 
3,400 4,100

 
5,900 

2 ΛΛάάχχααννοο  ((λλεευυκκόό))     
x 

 
2,000 

 
x 

 
2,400 

 
x 

 
3,000 

 
x 

 
6,000 

 
x 

 
1,600 

 
x 

 
3,200 6,600

 
11,600 

3 ΣΣέέλλιιννοο  x x x x x 50 x 150 x x x x 50 150 
4 ΠΠρράάσσαα  x 380 x 250 x 250 x 1,000 x x x x 630 1,250 
5 ΜΜααρροούύλλιιαα  

υυππααίίθθρροουυ  
 

x 
 

620 
 

x 
 

400 
 

x 
 

6,000 
 

x 
 

36 εκ. τµ 
 

x 
 

1,200 
 

x 
 

1,680 7,820
2,080 + 

36 εκ. τµ. 
6 ΜΜααρροούύλλιιαα  υυππόό  

κκάάλλυυψψηη  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

3,000 
 

x 
 

24 εκ. τµ 
 

x 
 

130 
 

x 
 

280 3,130
280 + 

24 εκ. τµ. 
7 ΡΡααδδίίκκιιαα    x 250 x 185 x 2,000 x 4,000 x 180 x 252 2,430 4,437 
8 ΣΣππααννάάκκιι  x 560 x 530 x 1,500 x 3,000 x 290 x 377 2,350 3,907 
9 ΣΣππααρράάγγγγιι  x 4,534 x 1,495 x x x x x 180 x 45 4,714 1,540 
10 ΑΑννττίίδδιιαα  x x x x x 2,000 x 6,000 x 220 x 308 2,220 6,308 
11 ΑΑγγκκιιννάάρρεεςς  50 x 30 x x 1,000 x 6 εκ. τµ. x 50 x 

100 
1,100 130 + 

6 εκ. τµ. 
12 ΤΤοοµµάάττεεςς  

ββιιοοµµηηχχααννιικκέέςς    
 

x 
 

100 
 

x 
 

77 
 

x 
 

3,000 
 

x 
 

24,000 
 

x 
 

8,359 
 

x 
 

74,975.60 11,459
 

99,052.60 
13 ΤΤοοµµάάττεεςς  ννωωππέέςς  

υυππααίίθθρροουυ  
 

x 
 

6,600 
 

x 
 

9,200 
 

x 
 

3,000 
 

x 
 

12,500 
 

x 
 

1,700 
 

x 
 

6,500 11,300
 

28,200 

14 ΤΤοοµµάάττεεςς  ννωωππέέςς  
υυππόό  κκάάλλυυψψηη  

 
x 

 
750 

 
x 

 
5,000 

 
x 

 
2,000 

 
x 

 
20,000 

 
x 

 
900 

 
x 

 
8,400 3,650

 
33,400 

15 ΑΑγγγγοούύρριιαα  
υυππααίίθθρροουυ  

 
x 

 
450 

 
x 

 
400 

 
x 

 
1,500 

 
x 

 
22,5 εκ. τµ 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 1,950

400 + 
22,5 εκ. τµ. 
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 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π∆Ε 
Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 

16 ΑΑγγγγοούύρριιαα  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  

 
x 

 
200 

 
x 

 
820 

 
x 

 
1,000 

 
x 

 
30 εκ. τµ 

 
x 

 
400 

 
x 

 
4,540 

 

17 ΑΑγγγγοουυρράάκκιιαα  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
50 

 
x 

 
1,5 εκ. τµ 

 
x 

 
20 

 
x 

 
70 70

70 + 
1,5  εκ. τµ. 

18 ΠΠεεππόόννιιαα  x 5,700 x 9,910 x 2,500 x 1,500 x 20 x 100 8,220 11,510 
19 ΚΚααρρπποούύζζιιαα  x 740 x 18,500 x 10,000 x 50,000 x 45,000 x 200,000 55,740 268,500 
20 ΜΜεελλιιττζζάάννεεςς  

υυππααίίθθρροουυ  
 

x 
 

730 
 

x 
 

481 
 

x 
 

1,500 
 

x 
 

4,000 
 

x 
 

1,300 
 

x 
 

2,535 3,530
 

7,016 
21 ΚΚοολλοοκκύύθθιιαα  

υυππααίίθθρροουυ  
 

x 
 

1,200 
 

x 
 

1,000 
 

x 
 

2,000 
 

x 
 

6,000 
 

x 
 

1,400 
 

x 
 

2,240 4,600
 

9,240 
22 ΚΚοολλοοκκύύθθεεςς  x x x x x x x x x x x x - - 
23 ΠΠιιππεερριιέέςς  

υυππααίίθθρροουυ  
 

x 
 

360 
 

x 
 

210 
 

x 
 

3,000 
 

x 
 

4,500 
 

x 
 

1,600 
 

x 
 

2,275 4,960
 

6,985 
24 ΠΠιιππεερριιέέςς  υυππόό  

κκάάλλυυψψηη  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

600 
 

x 
 

3,000 
 

x 
 

40 
 

x 
 

192 640
 

3,192 
25 ΚΚααρρόότταα  x 80 x 63 x 100 x 300 x x x x 180 363 
26 ΣΣκκόόρρδδαα  x 720 x 330 x 700 x 560 x 100 x 100 1,520 990 
27 ΚΚρρεεµµµµύύδδιιαα  ννωωππάά   

x 
 

500 
 

x 
 

300 
 

x 
 

600 
 

x 
 

1,800 
 

x 
 

20 
 

x 
 

24 1,120
 

2,124 
28 ΚΚρρεεµµµµύύδδιιαα  ξξηηρράά   

x 
 

2,500 
 

x 
 

1,300 
 

x 
 

2,000 
 

x 
 

2,000 
ξ.β. 

 
x 

 
1,000 

 
x 2,500 ξ.β 5,500

 
5,800 

29 ΣΣεελλιιννόόρριιζζαα    x 90 x 55 x x x x x 45 x 65 135 120 
30 ΡΡααππααννάάκκιιαα  x 30 x 26,5 x x x x x x x x 30 26,5 
31 ΜΜππιιζζέέλλιιαα,,  ΑΑρραακκάάςς  

ννωωππόόςς  
 

x 
 

100 
 

x 
 

65 
 

x 
 

1,500 
 

x 
 

3,000 
 

x 
 

140 
 

x 
 

70 1,740
 

3,135 
32 ΦΦαασσοολλάάκκιιαα  ννωωππάά   

x 
 

2,510 
 

x 
 

1,640 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

2,800 
 

x 
 

3,080 5,310
 

4,720 
33 ΑΑµµππεελλοοφφάάσσοουυλλαα  

ννωωππάά  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x -
 

- 
34 ΠΠααννττζζάάρριιαα  x 90 x 93 x 500 x 1,500 x 120 x 120 710 1,713 
35 ΣΣέέσσκκοουυλλαα  x 60 x 35 x 300 x 300 x x x x 360 335 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  8888  
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Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 

36 ΒΒλλίίτταα  x x x x x x x x x x x x - - 
37 ΚΚοουυκκιιάά  ννωωππάά  x 300 x 130 x 300 x 600 x 180 x 73 780 803 
38 ΜΜππάάµµιιεεςς  x 220 x 140 x 500 x 300 x 50 x 37 770 477 
39 ΆΆννηηθθοοςς  x x x x x 50 x 50 x x x x 50 50 
40 ΜΜααϊϊννττααννόόςς  x x x x x 50 x 50 x x x x 50 50 
41 ΜΜεελλιιττζζάάννεεςς  υυππόό  

κκάάλλυυψψηη  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

50 
 

x 
 

325 50
 

325 
42 ΛΛοοιιππάά  ΥΥππααίίθθρροουυ   

x 
 

210 
 

x 
 

120 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 210
 

120 
43 ΛΛοοιιππάά  

ΘΘεερρµµοοκκηηππίίοουυ  
 

x 
 

10 
 

x 
 

7 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 10
 

7 
 

  ΜΜααννιιττάάρριιαα  
κκααλλλλιιεερργγοούύµµεενναα  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x  

 
x  -

 
- 

              
ΟΠΩΡΕΣ  
ΜΗΛΟΕΙ∆Η  

1 ΜΜήήλλαα  100 115 300 700 44 464 16 1,600 x 200 x  218 923 2,834 
2 ΑΑχχλλάάδδιιαα  130 500 260 1,000 67 300 20 900 x 300 x  228 947 2,408 
3 ΚΚυυδδώώννιιαα  x x x x 38 26 30 26 x x x  x 64 56 

 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ  

1 ΡΡοοδδάάκκιινναα  1 165 3 460 x 60 x 90 x 150 x  180 376 733 
2 ΒΒεερρίίκκοοκκαα    x 120 x 310 x 60 x 100 x 180 x  220 360 630 
3 ΚΚεερράάσσιιαα  25 x 160 x x 650 x 600 x 525 x  630 1,200 1,230 
4 ΒΒύύσσσσιινναα  x x x 56 x 50 x 45 x x x  x 50 101 
5 ∆∆ααµµάάσσκκηηνναα  ννωωππάά   

x 
 

700 
 

x 
 

x 
 

10 
 

20 
 

10 
 

24 
 

x 
 

x 
 

x  
 

x  730
 

34 
6 ∆∆ααµµάάσσκκηηνναα  ξξηηρράά   

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x -
 

- 
7 ΝΝεεκκττααρρίίννιιαα  x 70 x 250 x 50 x 120 x 80 x 86 200 456 
8 ΚΚοορρόόµµηηλλαα  x 5 x 90 x x x x x x x x - - 
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Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 
α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 
ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 

1 ΚΚααρρύύδδιιαα  3,000 x 950 ξ.β. x 3,300 3,600 1,000 1,500 1,900 x 560 x 11,800 4,010 
2 ΦΦοουυννττοούύκκιιαα  x 30 x 7 ξ.β. x x x x x x x x 30 7 
3 ΑΑµµύύγγδδααλλαα  3,600 x 1,300  ξ.β x x x x x 300 x 155 ξ.β. x 3,900 1,455 
4 ΚΚάάσστταανναα  600 x 400 ξ.β. x x x x x 470 x 117 ξ.β. x 1,070 517 
5 ΦΦιισσττίίκκιιαα  x x x x x x x x x x x x - - 

  

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 

1 ΦΦρράάππεεςς,,  
GGrraappeeffrruuiitt  

 
x 

 
6 

 
x 

 
12 

 
x 

 
80 

 
x 

 
80 

 
x 

 
x 

 
x  

 
x  86

 
92 

2 ΛΛεεµµόόννιιαα  x 2,000 x 30 x 37,000 x 74,000 x 800 x  2,500 39,800 76,530 
3 ΠΠοορρττοοκκάάλλιιαα  x 25,000 x 11,500 x 6,000 x 18,000 x 22,500 x  55,800 53,600 85,300 
4 ΜΜααννττααρρίίννιιαα  

SSaattssuummaa  
 

x 
 

480 
 

x 
 

1,500 
 

x 
 

100 
 

x 
 

250 
 

x 
 

x 
 

x  
 

x  580
 

1,750 
5 ΜΜααννττααρρίίννιιαα  

ΚΚλληηµµεεννττίίννεεςς  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

400 
 

x 
 

1,000 
 

x 
 

1,600 
 

x  
 

3,000 2,000
 

4,000 
6 ΝΝεερράάννττζζιιαα  x 8 x 25 x 3,000 x 4,500 x 40 x  80 3,048 4,605 
7 ΚΚίίττρραα  x 1 x 2,5 x 75 x 112 x x x  x  75 112 
8 KKuummqquuaatt  x x x x x x x x x x x  x  - - 

  

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΠΩΡΕΣ   

1 ΦΦρρααγγκκοοσσττάάφφυυλλαα  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x  
 

x  -
 

- 
2 ΣΣµµέέοουυρραα  x x x x x x x x x x x x - - 

3 ΦΦρράάοουυλλεεςς  
υυππααίίθθρροουυ    

 
x 

 
510 

 
x 

 
900 

 
x 

 
150 

 
x 

 
420 

 
x 

 
120 

 
x 

 
300 780

 
1,620 

4 ΦΦρράάοουυλλεεςς  υυππόό  
κκάάλλυυψψηη  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
4,000 

 
x 

 
15,200 

 
x 

 
7,000 

 
x 

 
24,500 11,000

 
39,700 

5 ΣΣύύκκαα  ννωωππάά  x x x 560 25 55 25 80 x x x x 80 665 
6 ΣΣύύκκαα  ξξηηρράά  x x x 4,000 x x x x x x x x - 4,000 
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Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.)  Παραγωγή (tn) Έκταση (στρ.) Παραγωγή ( tn ) ΣΥΝΟΛΑ 

α/α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Έκταση Παραγωγή 

7 ΑΑκκττιιννίίδδιιαα  x 2,500 x 7,500 x 10 x 10 x 35 x 31 2,545 7,541 
8 ΑΑββοοκκάάννττοο  x x x x x x x x x x x x - - 
9 ΜΜππααννάάννεεςς  x x x 27 x x x x x x x x - 27 

10 ΜΜοουυρριιέέςς  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x  
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x -
 

- 
11 ΡΡόόδδιιαα  x 500 x 50 x x x x x x x x 500 50 
12 ΧΧααρροούύππιιαα  x x x x x x x x x x x x - - 

  

ΑΜΠΕΛΙΑ   

1 

ΣΣττααφφύύλλιιαα  γγιιαα  
κκρραασσίί  ΠΠρροοσσττ..  
ΓΓεεωωγγρρ..  ΈΈννδδεειιξξηηςς  
((ΠΠΓΓΕΕ))  

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

20,000 

 
 
 

25,370 

 
 
 

18,000 

 
 
 

38,000 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x  

 
 
 

x  45,370

 
 
 

48,000 

2 

ΣΣττααφφύύλλιιαα  γγιιαα  
κκρραασσίί  ΠΠρροοσσττ..  
ΟΟννοοµµ..  ΠΠρροοεελλ..  
((ΠΠΟΟΠΠ))    

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

6,470 

 
 
 

5,000 

 
 
 

5,500 

 
 
 

7,500 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x  

 
 
 

x  11,470

 
 
 

13,000 

3 ΣΣττααφφύύλλιιαα  κκοοιιννώώνν  
κκρραασσάάµµππεελλωωνν  

 
 

x 

 
 

1,100 

 
 

x 

 
 

15 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

24,056 

 
 

3,909 

 
 

29,655 

 
 

5,080 29,065

 
 

34,750 

4 ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  
σσττααφφύύλλιιαα    

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
1,050 

 
x 

 
3,100 

 
322 

 
30 

 
419 

 
36 1,402

 
3,555 

5 ΣΣττααφφύύλλιιαα  γγιιαα  
σσττααφφίίδδαα  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
49,541 

 
5,000 

 
12,000 

 
1,500 

 
28,055 

 
x 

 
25,452 

 
x 82,596

 
38,952 

              

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ  
ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΣΠΑΡΤΟΙ 

1 ΕΕλλιιέέςς  γγιιαα  λλάάδδιι  
93,000 46,886 

 
x 

 
x 

 
166,670 

 
36,700 

 
21,000 

 
5,100 

 
408,300 

 
x 

 
10,500 

 
x  751,556

 
36,600 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΣΠΑΡΤΟΙ 
2 ΕΕλλιιέέςς  ββρρώώσσιιµµεεςς  129,036 175,886 

 
x 

 
x 

 
30 

 
240 

 
20 

 
180 

 
6,000 

 
x 

 
140 

 
x  311,192

 
340 

  

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9911  

 

Πηγές:  

1. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Εκτιµήσεις Έκτασης – Παραγωγής Καλλιεργειών, Έτος 

αναφοράς: 2010 

2. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, Τµήµα Ζωικής & Φυτικής Παραγωγής, Εκτιµήσεις Έκτασης 

– Παραγωγής Καλλιεργειών, Έτος αναφοράς: 2010 

3. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Εκτιµήσεις Έκτασης – 

Παραγωγής Καλλιεργειών, Έτος αναφοράς: 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9922  

 

 

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  22  

  
Σχέδιο Καταστατικού24  

Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για την Αγροδιατροφική Σύµπραξη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

                                                           

24 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Ιούλιος 2011 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9933  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9944  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9955  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9966  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9977  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9988  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  9999  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110000  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110011  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110022  

 

  

  

  

  



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110033  

 

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  33::  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΠΠ--ΠΠΓΓΕΕ  ΑΑΝΝΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  

∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

  

  
Α/Α ΠΡΟΪΟΝ  ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                         

ΣΕ  (ΚG) * 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

1 ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΟΠ       

2  ΦΕΤΑ ΠΟΠ √ 1. ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ Π. & 

ΣΙΑ Ο.Ε.                              

 2. ∆ΕΛΦΟΙ Α.Ε.                        

3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε.                                

4. ΑΦΟΙ ΚΑΤΕΦΙ∆Η 

ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.Β.Ε.                        

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.  

6. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.                     

7. ∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.                               

8. ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ                  

9. ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 10. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Π. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          

12. ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2.944.110,40 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110044  

 

3 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ √ 1.ΤΥΡΟΚΑΜ Α.Β.Ε.Ε. 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ                      

2.ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ            

3.ΖΑΓΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ          

4.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

Α.Β.Ε.Ε.   

5.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.                 

6.ΝΑΚΑΣ Ν. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.                                    

7.∆ΕΛΦΟΙ Α.Ε.                    

8.ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                           

9.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.                             

10. ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ                            

11. ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

12.ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Π. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

977.777 

4 ΘΡΟΥΜΠΑ ΘAΣΟΥ  ΠΟΠ √ 1. ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 1029 

5 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΑΛΑΜAΤΑ  

ΠΟΠ √ 1. ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 157.665,96 

6 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΛΑΚΩΝIΑ  

ΠΓΕ √ 1. ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 36.264,84 

7 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΗΤΕIΑ 

ΛΑΣΙΘIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΠ √ 1. ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ 218.482,66 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

1 ΦΕΤΑ ΠΟΠ √ ΧΕΛΜΟΣ Α.Ε.                    2. 

ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ                 

3. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε.                         

4. ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           

5. ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

6. ΑΒΙΓΑΛ Α.Ε.                      

7. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           

8. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.                                   

9. ΤΟΜΑΡΑΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6.021.177 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110055  

 

1 ΦΕΤΑ ΠΟΠ √ 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΩΙΤΣΑ                               

2. ΗΛ-ΒΙ-ΓΑΛ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 

ΒΑΣ. Α.Β.Ε.Ε.                                                  

3. ΑΝΤΙΟΧΟΣ Π. ΚΩΝ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε.                                

4. ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Β. 

Ο.Ε.                               

5. ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                           

6. ΕΓΝΗΛ Ε.Π.Ε.                      

7. ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΟΕ                                  

8. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ & 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.                          

9. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

1.325.683 

2 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΑΛΑΜAΤΑ  

ΠΟΠ √ 1. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

25.991 

3 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΟΛΥΜΠIΑ  

ΠΓΕ √ 1. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

δεν τυποποίησε 

ελαιόλαδο την 

περίοδο 2009-

2010 

4 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΗΤΕIΑ 

ΛΑΣΙΘIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΠ √ 1. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

20.649 

5 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΡΟΚΕEΣ 

ΛΑΚΩΝIΑΣ 

ΠΟΠ √ 1. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

17.863 

6 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΟΛΥΜΒAΡΙ 

ΧΑΝIΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΠ √ 1. ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

14.434 

      

* Tα ανωτέρω στοιχεία για τα ελαιόλαδα και τη Θρούµπα Θάσου αφορούν παραχθείσες ποσότητες για το έτος 2010, ενώ για τα 

τυριά αφορούν παραχθείσες ποσότητες για το έτος 2009 

 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011 

 

 

 

 

 

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ««ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΌΌΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110066  

 

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  44::  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΠΠ--ΠΠΓΓΕΕ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  
 

 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ  ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΟΠ 0 

2 ΦΕΤΑ ΠΟΠ 30 

3 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ 12 

4 ΘΡΟΥΜΠΑ ΘAΣΟΥ  ΠΟΠ 1 

5 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΑΛΑΜAΤΑ  

ΠΟΠ 2 

6 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΛΑΚΩΝIΑ  

ΠΓΕ 1 

7 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΗΤΕIΑ 

ΛΑΣΙΘIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΠ 1 

8 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΟΛΥΜΠIΑ  

ΠΓΕ 1 

8 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΡΟΚΕEΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ 

ΠΟΠ 1 

9 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΚΟΛΥΜΒAΡΙ ΧΑΝIΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΠ 1 

  
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110077  

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  55::  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΣΣ  &&  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ((ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22000088))  

  

  
ΠΠίίνναακκααςς  77::  ΕΕιισσααγγωωγγέέςς  &&  εεξξααγγωωγγέέςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  φφυυττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  

σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααττάά  ααύύξξοουυσσαα  σσεειιρράά  ααξξίίααςς    ΕΕµµπποορριικκοούύ  ΙΙσσοοζζυυγγίίοουυ  

((ΈΈττοοςς  22000088))  

  

Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο 
Προϊόν Αξία          (χιλ. 

€) 
Ποσότητα 

(τόνοι) 
Αξία         

(χιλ. €) 
Ποσότητα 

(τόνοι) 
Αξία            

(χιλ. €) 
Ποσότητα 

(τόνοι) 

Αραβόσιτος (ανάλεστος & άλευρα) 129.869,2   10.484,3   -119.384,9   

Πατάτες  58.435,6 142.328,3 7.529,1 25.276,1 -50.906,4 -117.052,2 
Λεµόνια & γλυκολέµονα 49.278,9 52.153,0 3.467,9 4.381,7 -45.811,0 -47.771,3 

Κριθάρι (ανάλεστο) 45.424,5 194.217,0 431,1 938,5 -44.993,4 -193.278,5 
Μήλα (και χυµοί µήλων) 33.172,4   11.967,3   -21.205,2   

Φασόλια 18.387,7 17.587,7 661,4 456,3 -17.726,3 -17.131,4 
Αµύγδαλα 30.893,4 9.586,3 13.931,8 3.870,5 -16.961,6 -5.715,8 
Αχλάδια 20.720,4 21.277,6 5.109,9 6.296,0 -15.610,5 -14.981,6 
Καρύδια 19.382,8 4.279,9 3.887,4 943,3 -15.495,4 -3.336,6 

Τοµάτα Νωπή 15.291,2 15.736,7 1.944,8 4.162,5 -13.346,4 -11.574,2 
Φουντούκια 10.622,4 2.624,8 1.028,7 224,5 -9.593,7 -2.400,4 

Φακή 8.341,6 11.927,9 201,3 226,4 -8.140,2 -11.701,5 
Σκόρδα, Πράσα κτλ. 4.627,1 4.385,9 880,4 1.006,6 -3.746,8 -3.379,3 

Ρεβίθια 3.756,7 4.287,2 61,7 37,5 -3.695,0 -4.249,7 
Βρώµη (ανάλεστη) 3.160,2 14.816,9 57,2 235,6 -3.103,0 -14.581,3 

Κράµβες 3.594,1 4.641,4 516,1 1.303,2 -3.078,1 -3.338,2 
Αραχίδα (Φιστίκι) 12.046,2 2.926,0 4.213,2 1.432,9 -7.833,0 -1.493,1 

Κουκιά και Λαθούρια 1.137,6 1.925,5 47,4 42,7 -1.090,2 -1.882,8 
Μπιζέλια 918,5 1.595,7 3,6 2,1 -914,9 -1.593,6 

Χυµός Τοµάτας 795,9 1.167,4 25,2 27,9 -770,6 -1.139,5 
Λοιπά Βρώσιµα Όσπρια 264,3 584,2 1,9 1,1 -262,4 -583,1 

Σίκαλη 21,9 34,7 0,0  -21,9 -34,7 
Σιτάλευρα 10.135,9 19.966,5 11.711,2 21.382,0 1.575,3 1.415,4 

Μανταρίνια, Κληµεντίνες & παρόµ. 
υβριδ. Εσπεριδ. 

3.143,0  15.165,3  12.022,4  

Οίνοι 41.664,6  55.640,5  13.975,9  
Ρύζι 21.224,6  41.941,5  20.717  

Λοιπά Λαχανικά 86.909,6  111.747,4  24.837,8  
Σταφίδα 5.650,3 6.499 31.017 19.906,5 25.366,7 13.407,1 

Καρπούζια & Πεπόνια 3.318,6 4.616,9 30.968,0 130.354,3 27.649,4 125.737,4 
Άλλο Ελαιόλαδο 3.837,3 1.288,6 38.494,8 25.383,5 34.657,5 24.095,0 

Σιτάρι Σκληρό (ανάλεστο) 20.613,3 45.089,3 91.910,8 268.363,6 71.297,5 223.274,3 
Πορτοκάλια (και χυµοί) 31.012,6   102.916,5   71.903,9   

Σταφύλια Νωπά 6.974,8 5.603,8 106.236,8 75.697,3 99.262,0 70.093,5 
Καπνός 123.661,1 42.357,3 260.302,5 75.955,1 136.641,4 33.597,8 

Ελιές Επιτραπέζιες 6.570,9 4,8 218.649,5 93,1 212.078,6 88,3 
Παρθένο Ελαιόλαδο 3.884,3 1.528,0 220.050,2 70.657,9 216.166,0 69.129,9 

Βαµβάκι 8.003,6   235.602,2   227.598,6   

Βερίκοκα, Κεράσια, Ροδάκινα 5.260,8 3.257,5 240.738,7 291.173,6 235.477,9 287.916,1 

  
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣεελλίίδδαα  110088  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ((ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22000088))  

  

  
ΠΠίίνναακκααςς  88::  ΕΕιισσααγγωωγγέέςς  κκααιι  εεξξααγγωωγγέέςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ζζωωιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  

σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααττάά  ααύύξξοουυσσαα  σσεειιρράά  ααξξίίααςς    ΕΕµµπποορριικκοούύ  ΙΙσσοοζζυυγγίίοουυ  

((ΈΈττοοςς  22000088))  

  
Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο 

Προϊόν 
Αξία   (χιλ. €) Αξία   (χιλ. €) Αξία  (χιλ. €) 

Βόειο κρέας 432.867,5 7.257,7 -425.609,8 

Χοιρινό κρέας 378.869,9 6.982,0 -371.887,9 

Γάλα και γαλακτοκοµικά  (εκτός από βούτυρο, τυρί) 349.983,3 72.900,1 -277.083,2 

Τυριά 406.394,6 198.329,1 -208.065,6 

Κρέας πουλερικών 138.146,0 14.272,1 -123.874,0 

Ζώντα Βοοειδή 52.856,0 37,7 -52.818,3 

Βούτυρο 33.782,1 903,0 -32.879,1 

Αιγοπρόβειο κρέας 42.143,3 12.631,6 -29.511,6 

Ζώντα Αιγοειδή 19.303,5 68,8 -19.234,6 

Αυγά πτηνών 17.503,9 2.412,1 -15.091,8 

Ζώντα Πουλερικά 5.749,9 2.465,5 -3.284,4 

Ζώντα Χοιροειδή 3.093,6 2.584,5 -509,1 

Ψάρια και παρασκευάσµατα αυτών, Οστρακοειδή και 
Μαλακόστρακα 

316.153,4 441.136,3 124.982,9 

  
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011 
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