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i. ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
Ο αγροτικόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα είναι ζνασ κλάδοσ αναπτυςςόμενοσ με πολλζσ 

προοπτικζσ εξζλιξθσ. Παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον ςτθν διαμόρφωςθ του ΑΕΠ 

και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ. 

Ο «νζοσ» αγρότθσ για να ζχει μια επιτυχθμζνθ θ αγροτικι «επιχείρθςθ», πρζπει 

ζπειτα από λεπτομερι ζρευνα αγοράσ ν’ ακολουκιςει τεχνικζσ μάρκετινγκ για να 

καταφζρει να επιβιϊςει, να εδραιωκεί και να αναπτυχκεί ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. 

Οι νζεσ εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ ςφμφωνα με το υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και τροφίμων που προωκοφνται ςτθ χϊρα μασ είναι θ εκτροφι ςαλιγκαριϊν και οι 

ςυςτθματικζσ καλλιζργειεσ μανιταριϊν, τροφφασ, υποτροπικϊν φυτϊν, 

αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν, ςτζβιασ, λιναριοφ, ροδιάσ, δαμαςκθνιάσ, 

βατόμουρου, μφρτιλου και ςαφϊσ οι ενεργειακζσ καλλιζργειεσ είναι αυτζσ που 

κερδίηουν ολοζνα και περιςςότερο ζδαφοσ. 

Η τζβια είναι μια καινοτόμα καλλιζργεια με πολλζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και 

δυνατότθτεσ εξζλιξθσ, κακϊσ παρουςιάηεται ςταδιακι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ 

ζπειτα από τθν είςοδό τθσ ςτθν Ευρωπαικι αγορά. 
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iii. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη πξνζπάζεηα λ’ αλαπηχμνπκε ην ζέκα ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ηηο λέεο θαιιηέξγεηεο πνπ 

έρνπλ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε ρψξα καο. 

ην πξψην θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ Δπξψπε θαη ην πψο απηή ζπκβάιιεη ζηελ απαζρφιεζε. Δπίζεο, 

ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζα καο απαζρνιήζεη ζ’ απηφ ην θεθάιαην. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα εζηηάζνπκε ζηελ επηρεηξεκαηηθή γεσξγία θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν. 

ην ηξίην θεθάιαην, ζα πνχκε κεξηθά ιφγηα γηα ηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ 

πξνσζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα ζηαζνχκε ζηε θαιιηέξγεηα ηεο ηέβηαο, κηαο πνιιά 

ππνζρφκελεο λέαο θαιιηέξγεηαο κε επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξννπηηθέο εμέιημεο. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, ζα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1o: Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα ςτην 

Ελλάδα 

1. Ειςαγωγή 

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη παξνπζίαζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα 

θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε ηε ζπλζήθε πνπ ηε δηέπεη. Δπίζεο, ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

1.1 Ο Αγροτικόσ τομέασ ςτην Ελλάδα 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα ζε άμνλα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλεθηηθφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

ε πνιιέο ρψξεο ε γεσξγία ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη ηεο απνξξφθεζεο κεηαλαζηψλ. Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θέξλεη ηνλ άλζξσπν ζε επαθή κε ηε θχζε θαη 

πξνσζεί έλα κνληέιν δσήο κε έκθαζε ζην πεξηβάιινλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζην 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ), ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ππήξμε ζεκαληηθή, κε κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ζπκκεηνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ κεγεζψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πίνακαρ 1: ςμβολή ηος αγποηικού ηομέα (ζύγκπιζη Δλλάδαρ με Δςπωπαϊκή Ένωζη) 2002 

Πεγή: http://econ.uop.gr/~econ/images/Ο_ΑΓΡΟΣΙΚΟ_ΣΟΜΕΑ_ΣΗ_ΕΛΛΑΔΑ_2013.pdf [18-04-2014] 

Δλλάδα                                                            Δςπωπαϊκή Ένωζη 

6% ηνπ ΑΔΠ 2% ηνπ ΑΔΠ 

16% ζηελ απαζρφιεζε 4% ζηελ απαζρφιεζε 

23% ζηηο εμαγσγέο 8% ζηηο εμαγσγέο 

 

Με  ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα εθαξκφζηεθε ε Κνηλή 

Αγξνηηθή Πνιηηηθή (Κ.Α.Π) ε νπνία επέθεξε ηε ζηαδηαθή δαζκνινγηθή 

απειεπζέξσζε ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ζε αγξνηηθά πξντφληα κεηαμχ ησλ κειψλ. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην άιιαμε θαη νη ξπζκηζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εζληθήο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο πεξηνξίζηεθαλ
1
 
2
 
3
. 

                                                 
1
 Ζκκεςθ του κζντρου Προγραμματιςμοφ και οικονομικϊν ερευνϊν, Ο αγροτικόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα,2010 

http://www.kepe.gr/images/ektheseis/report60_gr.pdf [θμερ. πρόςβαςθσ 18-04-2014] 

http://econ.uop.gr/~econ/images/Ο_ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ_ΤΟΜΕΑΣ_ΤΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ_2013.pdf
http://www.kepe.gr/images/ektheseis/report60_gr.pdf
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Ζ εθαξκνγή ηεο Κ.Α.Π ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(πξνο αλαηνιηθή θαη θεληξηθή Δπξψπε), ηηο ηαθηηθέο δηεζλείο δηαηξνθηθέο θξίζεηο, ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ), ηηο 

αλαθαηαλνκέο ζηελ αιπζίδα παξάγσγεο θαη ζηελ εκπνξία ηξνθίκσλ θαη ηηο ελέξγεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

δηακνξθψλνληαο λέεο ζπλζήθεο ζηελ θίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηφζν ζηελ 

εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ Παγθφζκηα αγνξά. 

εκαληηθφ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο καο ζηε δηεζλή αιιά θαη 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θιάδνη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αζθεζεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο πνιηηηθήο γηα 

λα ζηεξηρζνχλ νη θιάδνη πνπ θηλδπλεχνπλ. 

Απαξαίηεηνο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, θξίλεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ππνδνκψλ 

θαζψο θαη ε επηινγή πξντφλησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ κέγηζηε απφδνζε ζηε κέγηζηε 

πνηφηεηα. Πξνο αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγήο 

ζπγθξηηηθά κε ηα εηζαγφκελα πξντφληα πξέπεη επίζεο λα δνζεί βάζε ζηε 

ζπκβνιαηαθή γεσξγία θαζψο θαη ζηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο, βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο πξντφλησλ κε νλνκαζία 

πξνέιεπζεο θαη κε ρξήζε ζεκάησλ πνηφηεηαο.  

Σέινο, ε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ παξαγσγψλ, ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ θαη δηθηπψζεσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
4
. 

 

                                                                                                                                            
2
 Μπαλτάσ Κ. Νικόλαοσ, κακθγθτισ Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ευρωπαϊκι ζδρα Jean Monet, Ο 

αγροτικόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ και Διεκνοφσ Περιβάλλοντοσ, 2013 
http://econ.uop.gr/~econ/images/Ο_ΑΓΡΟΣΙΚΟ_ΣΟΜΕΑ_ΣΗ_ΕΛΛΑΔΑ_2013.pdf [θμερ. πρόςβαςθσ 18-04-
2014] 
3
 Παπαδοποφλου Ελζνθ, Γκιηάρθ Άννα επιμζλεια, Προςταςία, αποκατάςταςθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ευρϊπθ, Θεςςαλονίκθ 2008:19 
4
 Ζκκεςθ του κζντρου Προγραμματιςμοφ και οικονομικϊν ερευνϊν, Ο αγροτικόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα,2010 

http://www.kepe.gr/images/ektheseis/report60_gr.pdf [θμερ. πρόςβαςθσ 18-04-2014] 

http://econ.uop.gr/~econ/images/Ο_ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ_ΤΟΜΕΑΣ_ΤΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ_2013.pdf
http://www.kepe.gr/images/ektheseis/report60_gr.pdf
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1.2 Η αγροτική απαςχόληςη ςτην Ελλάδα 

Ζ αγξνηηθή απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο παξφιν πνπ ηα πξνεγνχκελα 

έηε παξνπζίαζε πηψζε, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

σζηφζν ζε κηθξφηεξν βαζκφ.  

Καηά ηε δεθαεηία 2000-2009 ν αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο ΔΔ-27 παξνπζίαζε κείσζε 

ζηνπο απαζρνινχκελνπο θαηά κέζν φξν, ηεο ηάμεσο ηνπ -24,9%. Ζ ρψξα καο 

αθνινχζεζε απηή ηε κείσζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ-27 πνπ αληηζηνηρεί ζε -2,6%, κε ηελ Ηξιαλδία λα αθνινπζεί κε -4%. Ζ 

κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ απαζρφιεζε παξαηεξήζεθε ζηα λέα θξάηε κέιε κε πξψηε 

ηελ Δζζνλία κε -55%, ηε Βνπιγαξία κε -48% θαη ηε ινβαθία κε 43%
5
. 

 ε εγρψξην επίπεδν, κεηαμχ φισλ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο ην 2012 αθνινπζεί ην εκπφξην (17,92%), κε πνζνζηφ 12,97%, κε 

απφζηαζε απφ ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο (9,60%), ηνπ ηνπξηζκνχ (7,29%) θαη ησλ 

θαηαζθεπψλ (5,60%)
6
. 

σεδιάγπαμμα 1: Απαζσόληζη καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ, 2012 

Πεγή:http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-
110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D [20-04-2014] 

 

 

                                                 
5
 Ζρευνα τθσ ΠΑΕΓΕ για τθν απαςχόλθςθ ςτθ γεωργία, 2011 http://eap-dem.pblogs.gr/erefna-ths-paseges-gia-

thn-apasholhsh-sth-gewrgia-2011.html [θμερ. πρόςβαςθσ 20-04-2014] 
6
 ταυροποφλου Χριςτίνα, ςτζλεχοσ ΠΑΕΓΕ, Εξελίξεισ και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ ςτον ελλθνικό αγροτικό 

τομζα, 2013 http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-
110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D [θμερ. πρόςβαςθσ 20-04-2014] 

 

http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
http://eap-dem.pblogs.gr/erefna-ths-paseges-gia-thn-apasholhsh-sth-gewrgia-2011.html
http://eap-dem.pblogs.gr/erefna-ths-paseges-gia-thn-apasholhsh-sth-gewrgia-2011.html
http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
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Ζ απαζρφιεζε αλά πεξηθέξεηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δείρλεη λα ζπγθεληξψλεη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 17% κε ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο  

λα ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 12,84%, ηεο Πεινπνλλήζνπ 12,36%, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

12,36% θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 11,42%. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί δίλνληαη φια ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ Αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα 

ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
7
. 

σεδιάγπαμμα 2: Απαζσόληζη ζηον ππωηογενή ηομέα ανά πεπιθέπεια, 2012 

Πεγή: http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-

110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D [20-04-2014] 

 

 

 

 

1.3 Ελληνικέσ καλλιέργειεσ 

ηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη ζπλνιηθά 35 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνξά ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, κε ηηο δελδξψδεο 

θαιιηέξγεηεο λ’ αθνινπζνχλ, θαη ηα ακπέιηα θαη ηα ιαραληθά λα θαηαιακβάλνπλ ηελ 

3
ε
 θαη 4

ε
 ζέζε αληίζηνηρα. 

                                                 
7
 ταυροποφλου Χριςτίνα, ςτζλεχοσ ΠΑΕΓΕ, Εξελίξεισ και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ ςτον ελλθνικό αγροτικό 

τομζα, 2013 http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-

110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D [θμερ. πρόςβαςθσ 20-04-2014] 

http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
http://www.paseges.gr/resource-api/paseges/contentObject/9e176fe3-6159-43bd-af44-110954205b5a/attachedFiles%5Bab5abf88-a638-45d3-96b8-498b23af9b22%5D
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Κάπνηα απφ ηα γεσξγηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε κεγάιν χςνο παξαγσγψλ είλαη 

ην ζηηάξη, ην βακβάθη, ν θαπλφο, ν κνχζηνο, ην ειαηφιαδν, ηα πνξηνθάιηα, ηα 

καληαξίληα θαη ηα ιεκφληα. 

Με ηα κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ καο δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ θχξησλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο, κε ηειηθφ έηνο αλαθνξάο 

ην 2009
8
:  

Πίνακαρ 2: Δκηάζειρ και γεωπγική παπαγωγή 

Πεγή: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf 

 

 

   

1.4 υνθήκη για τη λειτουργία τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ ςτουσ 

τομείσ τησ γεωργίασ και τησ αλιείασ  

 

Άξζξν 38 

(πξψελ άξζξν 32 ηεο ΔΚ) 

 

1. Ζ Έλσζε θαζνξίδεη θαη εθαξκφδεη θνηλή γεσξγηθή θαη αιηεπηηθή πνιηηηθή9 

                                                 
8
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ, Η Ελλάδα μεε αρικμοφσ, 2013,  

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdfh [θμερ. 
πρόςβαςθσ 20-04-2014] 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdfh


13 

 

Ζ εζσηεξηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηε γεσξγία, ηελ αιηεία θαη ην εκπφξην ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ωο γεσξγηθά πξντφληα λννχληαη ηα πξντφληα ηνπ εδάθνπο ηεο 

θηελνηξνθίαο θαη ηεο αιηείαο, θαζψο θαη ηα πξντφληα πξψηεο κεηαπνηήζεσο ηα νπνία 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηά. Οη αλαθνξέο ζηελ θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή ή ηε 

γεσξγία θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «γεσξγηθφο» λννχληαη σο ζπκπεξηιακβάλνπζεο ηελ 

αιηεία, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. 

2. Δθηφο αληηζέησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 39 κέρξη θαη 44, νη θαλφλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

εθαξκφδνληαη ζηα γεσξγηθά πξντφληα. 

3. Σα πξντφληα, ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 39 κέρξη θαη 44, 

απαξηζκνχληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. 

4. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηα γεσξγηθά 

πξντφληα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζέζπηζε θνηλήο γεσξγηθήο 

πνιηηηθήο. 

Άξζξν 39 

(πξψελ άξζξν 33 ηεο ΔΚ) 

1. ηφρνη ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο είλαη: 

α) λα απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο 

πξνφδνπ, κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο αλαπηχμεσο ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο, θαζψο θαη ηεο αξίζηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

ηδίσο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

β) λα εμαζθαιίδεη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν έλα δίθαην βηνηηθφ επίπεδν ζην γεσξγηθφ 

πιεζπζκφ, ηδίσο κε ηελ αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

γεσξγία,  

γ) λα ζηαζεξνπνηεί ηηο αγνξέο, 

δ) λα εμαζθαιίδεη ηνλ εθνδηαζκφ,  

                                                                                                                                            
9
 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ενοποιθμζνεσ υνκικεσ Χάρτθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, Μάρτιοσ 2010 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf#page=63 [θμερ. Πρόςβαςθσ 23-04-2014] 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf#page=63
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ε) λα δηαζθαιίδεη ινγηθέο ηηκέο θαηά ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο
10

. 

2. Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ εηδηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηεο, ιακβάλεηαη ππφςε: 

α) ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

θνηλσληθή δνκή ηεο γεσξγίαο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο θαη θπζηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ, 

β) ε αλάγθε βαζκηαίαο εθαξκνγήο ησλ θαηαιιήισλ πξνζαξκνγψλ, 

γ) ην γεγνλφο φηη ζηα θξάηε κέιε ε γεσξγία απνηειεί έλαλ ηνκέα ζηελά ζπλδεδεκέλν 

κε ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

Άξζξν 40 

(πξψελ άξζξν 34 ηεο ΔΚ) 

1.Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39, δεκηνπξγείηαη θνηλή 

νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ. 

Αλάινγα κε ηα πξντφληα, ε νξγάλσζε απηή ιακβάλεη κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

α) θνηλψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, 

β) ππνρξεσηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο, 

γ)επξσπατθήο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. 

2. Ζ θνηλή νξγάλσζε ζε κία απφ ηηο κνξθέο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 δχλαηαη 

λα πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 39, 

ηδίσο δε ξπζκίζεηο ησλ ηηκψλ, εληζρχζεηο ηφζν γηα ηελ παξαγσγή φζν θαη γηα ηελ 

εκπνξία ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ, κέηξα απνζεθεχζεσο θαη ινγηζηηθήο κεηαθνξάο, 

θνηλνχο κεραληζκνχο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ εηζαγσγψλ ή ησλ εμαγσγψλ. 

                                                 
10

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ενοποιθμζνεσ υνκικεσ Χάρτθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, Μάρτιοσ 2010 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf#page=63 [θμερ. Πρόςβαςθσ 23-04-2014] 

 

 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf#page=63
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Ζ θνηλή νξγάλσζε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 39 

θαη λα απνθιείεη θάζε δηάθξηζε κεηαμχ παξαγσγψλ ή θαηαλαισηψλ εληφο ηεο 

Έλσζεο
11

. 

Μηα ελδερνκέλε θνηλή πνιηηηθή ηηκψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη επί θνηλψλ θξηηεξίσλ θαη 

επί εληαίσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ. 

2. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο θνηλήο νξγάλσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, είλαη δπλαηφλ λα ζπζηαζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηακεία 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εγγπήζεσο γεσξγίαο. 

 

Άξζξν 41 

(πξψελ άξζξν 35 ηεο ΔΚ) 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άξζξνπ 39, είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ, ηδίσο ζην 

πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο: 

α) απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαηδεχζεσο, ηεο εξεχλεο θαη ηεο δηαδφζεσο ησλ γεσξγηθψλ γλψζεσλ, ν νπνίνο 

δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θνηλή ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ ή νξγαληζκψλ, 

β) θνηλά κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλαιψζεσο νξηζκέλσλ πξντφλησλ. 

 

Άξζξν 42 

(πξψελ άξζξν 36 ηεο ΔΚ) 

Οη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζρεηηθνχ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ δελ 

εθαξκφδνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζην εκπφξην ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ παξά κφλν 

θαηά ην κέηξν πνπ νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζην 

πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 43, παξάγξαθνο 

2,ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο ηνπ άξζξνπ 39.  

                                                 
11

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Ενοποιθμζνεσ υνκικεσ Χάρτθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, Μάρτιοσ 2010 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf#page=63 [θμερ. Πρόςβαςθσ 23-04-2014] 
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Σν πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ρνξήγεζε 

εληζρχζεσλ
12

: 

α) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ κεηνλεθηνχλ ιφγσ 

δηαξζξσηηθψλ ή θπζηθψλ ζπλζεθψλ, 

β) ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Άξζξν 43 

(πξψελ άξζξν 37 ηεο ΔΚ) 

1. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ησλ εζληθψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο απφ ηηο κνξθέο θνηλήο νξγάλσζεο ηνπ 

άξζξνπ 40, παξάγξαθνο 1, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ πνπ εηδηθά 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα ηίηιν. 

Καηά ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε αιιειεμάξηεζε ησλ 

γεσξγηθψλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα ηίηιν. 

2. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε 

ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, νξίδνπλ ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ 

γεσξγηθψλ αγνξψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 40, παξάγξαθνο 1, θαζψο θαη 

ηηο άιιεο δηαηάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

θνηλήο γεσξγηθήο θαη αιηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Σν πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, εθδίδεη κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ, ησλ εηζθνξψλ, ησλ εληζρχζεσλ θαη ησλ πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αιηεπηηθψλ 

δπλαηνηήησλ. 

Ζ θνηλή νξγάλσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 40, παξάγξαθνο 1 κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηηο εζληθέο νξγαλψζεηο αγνξάο, ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2: 
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α) αλ ε θνηλή νξγάλσζε πξνζθέξεη ζηα θξάηε κέιε, πνπ αληηηίζεληαη ζην κέηξν απηφ 

θαη πνπ δηαζέηνπλ δηθή ηνπο εζληθή νξγάλσζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή, 

ηζνδχλακεο εγγπήζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ παξαγσγψλ
13

, ιακβάλνληαο ππφςε ην ξπζκφ ησλ δπλαηψλ 

πξνζαξκνγψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ εμεηδηθεχζεσλ· θαη  

β)αλ ε νξγάλσζε απηή εμαζθαιίδεη ζηηο ζπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο 

φξνπο αλάινγνπο κε εθείλνπο πνπ ππάξρνπλ ζε κία εζληθή αγνξά. 

5.Αλ δεκηνπξγεζεί θνηλή νξγάλσζε γηα νξηζκέλεο πξψηεο χιεο, πξηλ λα ππάξμεη 

αθφκε θνηλή νξγάλσζε γηα ηα αληίζηνηρα κεηαπνηεκέλα πξντφληα, νη ελ ιφγσ πξψηεο 

χιεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο, είλαη δπλαηφ λα εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο 

Έλσζεο. 

Άξζξν 44 

(πξψελ άξζξν 38 ηεο ΔΚ) 

Όηαλ ζε θξάηνο κέινο έλα πξντφλ απνηειεί αληηθείκελν εζληθήο νξγάλσζεο αγνξάο ή 

εζσηεξηθήο ξχζκηζεο ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο πνπ επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε νκνεηδνχο παξαγσγήο ζε άιιν θξάηνο κέινο, ηα θξάηε κέιε επηβάιινπλ 

εμηζσηηθή εηζθνξά ζην πξντφλ απηφ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ απφ ην θξάηνο κέινο, 

φπνπ ππάξρεη ε νξγάλσζε ή ε ξχζκηζε, εθηφο αλ ην θξάηνο απηφ επηβάιιεη εμηζσηηθή 

εηζθνξά θαηά ηελ εμαγσγή. 

Ζ Δπηηξνπή θαζνξίδεη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ απηψλ θαηά ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο. 

Γχλαηαη επίζεο λα επηηξέςεη ηελ πξνζθπγή ζε άιια κέηξα, ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο
14

. 
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1.5 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική  

Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1962 θαη αθνξά ηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, «πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν θαλνληζκώλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζηηο εληζρύζεηο ησλ γεσξγώλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ θαη ζηε ξύζκηζε ησλ αγνξώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, θξνληίδνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκβαηόηεηα ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο
15

 ζηε 

δηαθίλεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ, κε ζηόρν ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ, ηελ επηινγή θαη 

ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ απαζρόιεζε ζηνλ 

αγξνηηθό ηνκέα.»
16

 

Παιαηφηεξα ε ΚΑΠ εμαληινχζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηεο, ζηηο 

Κνηλέο Οξγαλψζεηο Αγνξψλ (ΚΟΑ) ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
17

 Ζ λέα ΚΑΠ έρεη 

δνκεζεί γχξσ απφ 2 ππιψλεο. Ο πξψηνο ππιψλαο ζηεξίδεη ηα εηζνδήκαηα ησλ 

αγξνηψλ κε ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη ν δεχηεξνο ππιψλαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο θαη 

κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο
18

. 

 

1.5.1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 

Οη άκεζεο εληζρχζεηο ηεο ΚΑΠ ζην θαζεζηψο βαζηθήο ελίζρπζεο (ΚΒΔ) ζα ηελ 

αθνξνχλ ζε πνζνζηφ 70%, πιελ ησλ πφζσλ ησλ πξηκνδνηήζεσλ γηα ηνπο λένπο 

γεσξγνχο, ην εζληθφ απφζεκα θαη άιια πνζά φπσο πξηκνδνηήζεηο ζε κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο, ην θαζεζηψο κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ αλαδηαλεκεηηθή ελίζρπζε θαζψο 

θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο
19

. 
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Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα βαζίδεηαη ζηα 

δπλαηά ζεκεία ησλ κέηξσλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα θαη κεηαμχ άιισλ ζα θαιχπηεη ηα 

εμήο: 

- Σελ θαηλνηνκία. Ζ Δπξσπατθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο (ΔΚ) ζα πξνσζήζεη 

ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηηο ρακειέο 

αλζξαθνχρεο εθπνκπέο θαη ηελ αλάπηπμε γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλζεθηηθψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

- Σελ γλψζε – «γεσξγία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε». Θα εληζρχζεη ηα κέηξα 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

- Σελ αλαδηάξζξσζε/ηηο επελδχζεηο/ ηνλ εθζπγρξνληζκφ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. 

- Σε ζηήξημε «λέσλ αγξνηψλ» κε επηρνξεγήζεηο εθθίλεζεο επηρείξεζεο (κέρξη 

70.000€). 

- Σε ζηήξημε κηθξνθαιιηεξγεηψλ (κέρξη 15.000€) 

- Σε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κε θάιπςε δεκηψλ εψο θαη γηα ην 70% γηα λα 

ζηεξίμεη έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα αλ απηφ κεησζεί θαηά 30%. 

- Σελ ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο νκάδσλ/νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ. 

- Σελ ρξήζε γεσξγνπεξηβαιινληνινγηθψλ κέηξσλ – εληζρχζεηο γηα ην θιίκα. 

- Σελ εηζαγσγή κέηξνπ γηα κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

- Σελ ελίζρπζε δαζνθνκίαο. 

- Σελ αχμεζε ηεο ελίζρπζεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

- Σελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ κε εηδηθνχο 

πεξηνξηζκνχο βάζε 8 βηνθπζηθψλ θξηηεξίσλ. 

- Σηο δπλαηφηεηεο ζηήξημεο ηερλνινγηθήο, πεξηβαιινληνινγηθήο θαη εκπνξηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

- Σηο επηρνξεγήζεηο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθθίλεζε θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

- Σηο επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

- LEADER (ηε ζηήξημε ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε επειημίαο 

ζπλδπαζηηθψλ θνλδπιίσλ π.ρ ζπλεξγαζία αγξνηηθψλ – αζηηθψλ πεξηνρψλ.
20
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1.6 Δπιδοηήζειρ αγποηών  

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 

«Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» ζχκθσλα κε ην κέηξν 123Α «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ» - εληζρχνληαη:  

- πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, κε κέγηζην πνζνζηφ ζηήξημεο 

αλαιφγσο πεξηθέξεηαο 

- φιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, ηεο πεξηνρήο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ 

Αηγαίνπ Πειάγνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 2019/1993, γηα ηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη ην κέγηζην πνζνζηφ ζηήξημεο. 

Ο κέγηζηνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηηο 10.000.000 € θαη ν 

ειάρηζηνο ηηο 100.000€. 

Βαζικέρ πποϋποθέζειρ ενίζσςζηρ: 

- λα έρεη θαηαδεηρζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ, 

- λα κε βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

- λα κελ ππνβάιινπλ ζρέδηα πνπ νη δαπάλεο ηνπο έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα 

- λα ηεξνχλ βηβιία β΄ ή γ΄ θαηεγνξίαο 

- λα ππνβάιινπλ ιεηηνπξγηθά επελδπηηθά ζρέδηα νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα 

Οι επιλέξιμερ δαπάνερ αθοπούν: 

- Σε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

- Σελ θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ 

- Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο
21

 

- Σηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 

                                                                                                                                            
J8s44cBcMvfhfVw3fNpJiRIw&sig2=Y7kuB8GBxkHMEnGW2YefbA&bvm=bv.68235269,d.bGQ&cad=rja [θμερ. 
Πρόςβαςθσ 11-05-2014] 
21

 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, http://www.fcnet.gr/gr/files/epidotisi-gia-agrotes-2014.pdf 
[θμερ. πρόςβαςθσ 13-05-2014] 
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- Σελ αγνξά θαηλνχξησλ νρεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά ή ζηε κεηαπνίεζε 

- Σα γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, θαη ζπκβνχισλ, δαπάλεο γηα κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ 

πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε) θαη άδεηεο πέξαλ ησλ 

παξαπάλσ δαπαλψλ θαη κέρξη νξίνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

- Σελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ISO, 

HACCP θιπ).  

- Σελ αγνξά telex, fax ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, 

software telescripteurs) θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Ζ ελίζρπζε αθνξά ζηνπο ηνκείο ηφζν ηεο θπηηθήο φζν θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο 

(δεκεηξηαθά, νπσξνθεπεπηηθά, άλζε, ζεξνηξνθία θαη άιια είδε , γάια, θξέαο, 

απγά – πνπιεξηθά, ειαηνχρα πξνηφληα, θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά, 

δσνηξνθέο, ζπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, νίλνο, κέιη). 

Σν κέηξν ζα αθνξά φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηα πνζνζηά επηρνξήγεζεο ζα 

θηάλνπλ έσο 65% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο
22

. 

ην παξαπάλσ πξφγξακκα δίλνληαη πξνηεξαηφηεηεο βάζε ηνπ άμνλα 1: Γηαηήξεζε 

θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 

Σν επφκελν πξφγξακκα ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε αθνξά ζηα ζρέδηα πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο γεσξγίαο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο πνηνηηθήο γεσξγίαο. 

Έλα ζρέδην βειηίσζεο απνβιέπεη: 

- ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

- ηελ αχμεζε θαη αλαδηάηαμε ηεο παξαγσγήο, 

- ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 

- ηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη  

                                                 
22

 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, http://www.fcnet.gr/gr/files/epidotisi-gia-agrotes-2014.pdf 
[θμερ. πρόςβαςθσ 13-05-2014] 
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- ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο.
23

 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ αθνξά ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-

2013, κε αλαθνξά ζηα ζρέδηα βειηίσζεο ζχκθσλα κε ην κέηξν 121 

«Δθζπγρξνληζκφο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ»
24

: 

Πίνακαρ 3: σέδια βεληίωζηρ 

Πεγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/aloh_teliko.pdf [13-05-2014] 

 

Σέινο, παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ζηε βηνινγηθή παξαγσγή (θνηλσληθφ 

θαζεζηψο Καλ.ΔΚ. 834/2007) & Δθαξκνγή  νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (Δζληθφ 
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 Προβατάσ Δθμιτρθσ, Εγχειρίδιο Επιχειρθματικισ Γεωργίασ, Πϊσ να γίνετε επιχειρθματίασ αγρότθσ και πϊσ να 
μετατρζψετε τθν αγροτικι ςασ εκμετάλλευςθ ςε αγροτικι επιχείρθςθ, Εκδόςεισ ταμοφλθσ, Ακινα 2007:116-
117 
24

 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Αιφε, Αζήλα 2011 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/aloh_teliko.pdf [εκεξ. πξφζβαζεο 

13-05-2014] 
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θαζεζηψο-AGRO2) ζχκθσλα κε ην κέηξν 132 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα 

γηα ηελ πνηφηεηα ηξνθίκσλ», Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013, 

ΚΤΑ 1483/5-6-9- ΦΔΚ 1201Β/19-6-09 & 1327Β/3/7/09
25

. 

Πίνακαρ 4: ηήπιξη ζηη βιολογική παπαγωγή 

Πεγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/aloh_teliko.pdf [13-05-2014] 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ δίλνληαη κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ 

παξαγσγψλ, ζα αλαθεξζνχκε ζην επφκελν θεθάιαην ελδεηθηηθά φπνπ αθνξά ζηηο 

ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ αλαιχνπκε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2o: Αγροτική Επιχειρηματικότητα 

 

2. Ειςαγωγή 

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο. 

 

2.1 Η έννοια τησ επιχειρηματικότητασ 

Ωο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην Global Enterpreuneurship Monitor (GEM) 

ραξαθηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο ή λέαο δξαζηεξηφηεηαο ή ε 

δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ νξγαληζκνχ ή ε επέθηαζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο 

επηρείξεζεο απφ έλαλ ή πνιινχο ηδηψηεο ή απφ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε 

ιεηηνπξγία
26

. 

χκθσλα κε ην πξάζηλν βηβιίν ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο «ε επηρεηξεκαηηθόηεηα 

είλαη λννηξνπία θαη ηξόπνο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο αλάιεςεο θηλδύλνπ, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη/ή ηεο θαηλνηνκίαο 

κε ηε ρξεζηή δηαρείξηζε, ζην πιαίζην ελόο λένπ ή πθηζηάκελνπ νξγαληζκνύ
27

.» 

 

2.2 Η έννοια του επιχειρηματία 

Ωο επηρεηξεκαηίαο νξίδεηαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ 

θξίζηκσλ απνθάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ γηα λα αμηνπνηήζεη θάζε 

επθαηξία θέξδνπο πνπ ηνπ δίλεηαη.  

Ο επηρεηξεκαηίαο είλαη θάπνηνο πνπ θαηλνηνκεί ππφ ηελ έλλνηα φηη δεκηνπξγεί έλα λέν 

ή θαιχηεξν πξντφλ ή  ρξεζηκνπνηεί λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο ή δεκηνπξγεί κηα λέα αγνξά.  
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πλήζσο νη ζχγρξνλνη επηρεηξεκαηίεο δελ είλαη νη εθεπξέηεο ησλ θαηλνηνκψλ πνπ 

εηζάγνπλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο αιιά ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκεο εθεπξέζεηο ηκεκάησλ 

εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ
28

. 

 

2.3 Η έννοια του επιχειρηματία αγρότη 

«Επηρεηξεκαηίαο αγξόηεο είλαη απηόο πνπ ζπλδπάδεη ηνπ θπζηθνύο πόξνπο, ην 

θεθάιαην, ηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη ηε γλώζε ηνπ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ζηελ αγνξά αγξνηηθώλ πξντόλησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ κε ην ρακειόηεξν 

δπλαηό θόζηνο γηα ηνλ ίδην». 

 

2.4 Επιχειρηματικότητα ςτον αγροτικό τομέα 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα λέν κνληέιν 

γεσξγίαο ζηεξηγκέλν ζηελ νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε κε έκθαζε ζηελ αγνξά θαη 

φρη ζηηο επηδνηήζεηο, φπσο ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην νπνίν ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα 

θαηεπζχλεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ παξνρή αζθαιψλ, πγηεηλψλ θαη 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη κε ηελ ηήξεζε θσδηθψλ νξζήο 

γεσξγηθήο πξαθηηθήο.
29

 

Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζε κία επηρείξεζε ε νπνία παξάγεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξντφληα θαη ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε απηά, θάζε 

αγξνηηθή επηρείξεζε έρεη έμνδα θεθαιαίνπ, επελδχζεσλ – απνζβέζεσλ, 

ηερλνγλσζίαο – ηερλνινγίαο – γξαθεηνθξαηηθά έμνδα θαζψο θαη έμνδα δηαθήκηζεο
30

. 
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2.4.1 Χαπακηηπιζηικά επισειπημαηικήρ γεωπγίαρ 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε σο επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1) Ο παξαγσγφο πξέπεη λα δηαζέηεη άξηζηεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πξντφλ ηνπ 

θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο εκπνξίαο, ηεο 

πξνζθνξάο, ηεο δήηεζεο, ηηο ηηκέο, ηελ αγνξά 

2) Να γίλεηαη ρξήζε εθζπγρξνληζκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ 

3) Ζ παξαγσγή ηεο εθκεηάιιεπζεο λα είλαη εμεηδηθεπκέλε 

4) Να επηδηψθεηαη ζπλερήο κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο 

5) Να εηζάγεηαη ε θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

6) Να γίλεηαη πξνζπάζεηα άκεζεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

7) Να ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

επηρείξεζεο
31

 

 

2.5 Η έννοια του μάρκετινγκ  

χκθσλα κε ηνλ Φίιηπ Κφηιεξ «ην κάξθεηηλγθ είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία άηνκα θαη νκάδεο απνθηνύλ όηη ρξεηάδνληαη θαη επηζπκνύλ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο αληαιιαγήο πξντόλησλ θαη αμίαο κε άιινπο.»
32

 

ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο βαζηθέο έλλνηεο: 

- Ανάγκερ. Κάζε άλζξσπνο έρεη θάπνηεο βαζηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο 

(αλάγθε ηξνθήο, ςπραγσγίαο, έλδπζεο θηι.) 

- Δπιθςμίερ. Ζ επηζπκίεο ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

«επηζπκεί» λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο. Π.ρ. πνην ηξφπν ζεσξεί 

ηνλ θαηαιιειφηεξν γηα λα ραιαξψζεη θαη λα μεθνπξαζηεί, ηη επηζπκεί λα θάεη 

θηι
33

.
 
 

- Απαιηήζειρ. Γελ κπνξνχλ φινη νη άλζξσπνη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο 

ηνπο. Παξάγνληεο φπσο ν ρξφλνο ή ην ρξήκα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ εκπφδην 

                                                 
31

 Προβατάσ Δθμιτρθσ, Εγχειρίδιο Επιχειρθματικισ Γεωργίασ, Πϊσ να γίνετε επιχειρθματίασ αγρότθσ και πϊσ να 
μετατρζψετε τθν αγροτικι ςασ εκμετάλλευςθ ςε αγροτικι επιχείρθςθ, Εκδόςεισ ταμοφλθσ, Ακινα 2007:44 
32

 Jansson Hans, Industrial Products, A guide to the International Marketing Economics Model, The Harworth 
Press, 1994:15 
33

 Πρωτοπαπαδάκθσ Ιωάννθσ, Σουριςτικό Μάρκετινγκ, Εκδόςεισ Ακ. ταμοφλθσ, Ακινα 2003:22 
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ζηελ εθπιήξσζε απηψλ. Οη επηζπκίεο αλζξψπσλ πνπ γίλνληαη πξάμε 

ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απαηηήζεηο. π.ρ. δείπλν ζε πνιπηειέο εζηηαηφξην, 

δηακνλή ζε ππεξπνιπηειή μελνδνρείν θηι. 

- Πποϊόνηα. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, ν άλζξσπνο αγνξάδεη πξντφληα 

πιηθά αγαζά ή ππεξεζίεο, γηα ην φθεινο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην έθαζην πξντφλ. 

Π.ρ. αγνξάδεη απηνθίλεην γηα λα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη.  

- Αξία. ΄ απηή ηελ έλλνηα αλαθεξφκαζηε ζην γλσζηφ value for money πνπ 

αλαθέξεηαη ζην λα πξνζθέξνληαη ηα πξντφληα ζηελ θαηάιιειε αμία ψζηε 

απηφο πνπ ηα επηιέγεη λα κέλεη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ επηινγή ηνπ ζηε 

ζρέζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο κε ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ. 

- Ηκανοποίηζη πελάηη. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε εμαξηάηαη κε ην αλ ην 

πξντφλ πνπ επέιεμε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Οη πξνζδνθίεο ηνπ 

εμαξηψληαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ π.ρ. πσιεηέο, θίινη, πξνεγνχκελε 

αγνξά θηι. Έλα πξντφλ πνπ είλαη πνιιά ππνζρφκελν είλαη πνιχ πην εχθνιν λα 

νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε θαη κε επαλάιεςε ηεο αγνξάο, ελψ κία αγνξά 

θαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε επαλάιεςε ηεο αγνξάο θαη 

ζε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ζε άιινπο απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε. 

- Ποιόηηηα. Ζ πνηφηεηα νξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ εθάζηνηε αλάγθε ηνπ πειάηε. Κάζε 

επηρείξεζε πξέπεη λα επίθεηηαη ζε ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη 

λα βειηηψλεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ψζηε λα αληαλαθιάηαη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο κέρξη ην ηειηθφ πξντφλ. 

- Ανηαλλαγή. Ζ αληαιιαγή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθηψληαη 

ηα πξντφληα, είηε σο αληαιιαγή πξντφληνο κε ρξήκαηα είηε σο αληαιιαγή κε 

άιιν πξντφλ. 

- Relationship marketing. Σν Relationship marketing αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζρέζεο κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο κε ηε ζπλερή εμππεξέηεζε 

παξέρνληαο πνηφηεηα θαη εηζαθνχγνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο. 

- Αγοπά. Αθνξά ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην θάζε πξντφλ
34

. 
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2.6 Η έννοια του αγροτικού μάρκετινγκ 

Σν αγξνηηθφ κάξθεηηλγθ εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

κάξθεηηλγθ ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
35

. 

Σν κάξθεηηλγθ αγξνηηθψλ πξντφλησλ αζρνιείηαη κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηππνπνίεζε, ζηε ζπζθεπαζία,  ζηελ κεηαπνίεζε, 

ζηελ απνζήθεπζε, ζηε κεηαθνξά, ζηελ έξεπλα αγνξάο, ζηε δηαθήκηζε, ζηελ 

ηηκνιφγεζε θηι. αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ πξντφληνο απφ ηα ρέξηα ηνπ 

παξαγσγνχ κέρξη ηα ρέξηα ηνπ θαηαλαισηή
36

.  

Σειηθφο ζηφρνο είλαη πξνζθνξά ηνπ επηζπκεηνχ πξντφληνο ζηε κέγηζηε πνηφηεηα, ζηε 

κηθξφηεξε δπλαηή ηηκή γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο κε ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο γηα ηνλ αγξφηε επηρεηξεκαηία. Δμαηηίαο ηεο εππάζεηαο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαιφ ζα ήηαλ εδψ λα πξνζζέζνπκε θαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

απψιεηα/θζνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ φζν ηνπιάρηζηνλ είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφ αλ 

ιάβνπκε ππφςε φηη κεγάιε απψιεηα νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο 

πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνιεθζνχλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο αγξφηεο επηρεηξεκαηίεο λα εληνπίζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ. Δπεηδή ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα απηφ είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ρξφλν κηαο θαη δε κπνξνχκε λα 

επηδξάζνπκε άκεζα ζην ήδε ππάξρνλ αγξνηηθφ πξντφλ, ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα είλαη εκθαλήο. 

Σν αγξνηηθφ κάξθεηηλγθ είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ παξαγσγνχ (αγξφηε), ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ δηαλνκήο 

(ρνλδξηθφ – ιηαληθφ εκπφξην). ε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ 

κάξθεηηλγθ
37

. 
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Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο 

κέζσ έξεπλαο ηεο αγνξάο θαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηαιιήισο, ψζηε λα αλαπηπρζεί ε 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο κάξθεηηλγθ. 

Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ν απαξαίηεηνο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζσζηνχ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ καο ηα ηέζζεξα P’s: 

1. Σν πξντφλ (Product) 

2. Σελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ αγνξά (Place) 

3. Σελ πξνψζεζή ηνπ (Promotion) 

4. Σελ ηηκνιφγεζε (Price)
38

   

 

2.7 Ο ρόλοσ των καταναλωτών 

Οη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ απμεζεί κε ηα ρξφληα θαζψο έρνληαο θαιχςεη 

ηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο, αιιάδνπλ πξνηηκήζεηο θαη επηιέγνπλ πξντφληα 

κεγαιχηεξεο δηαηξνθηθήο αμίαο. Παξάιιεια ε δήηεζε απμάλεηαη κε κηθξφηεξνπο 

ξπζκνχο θαζψο νη θαηαλαισηέο δηαζέηνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηνπο εηζνδήκαηνο ζηελ εμαζθάιηζε ηξνθίκσλ (ην πνζνζηφ απηφ ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δε μεπεξλά ην 15-20%). ηα είδε πγηεηλήο δηαηξνθήο 

ε δήηεζε απμάλεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. 

Ο θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ – θπξίσο νη ππεξαγνξέο - ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. Με βάζε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κε εθπξνζψπνπο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ. 

Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψλνληαη ζπλερψο θαη 

λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο, απνθηνχλ κηα ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά,  ζε αληίζεζε κε 

άιιεο πνπ κέλνπλ έθηνο αληαγσληζκνχ
39

. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3o: Εναλλακτικέσ καλλιέργειεσ  ςτην 

Ελλάδα 

 

3. Ειςαγωγή 

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ πξνσζνχληαη ζηε ρψξα καο θαη έρνπλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

 

3.1 Οι εναλλακτικέσ καλλιέργειεσ ςτην Ελλάδα 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο λέεο θαιιηέξγεηεο βγαίλνπλ ζην πξνζθήλην. 

Γηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηφζν παξαδνζηαθνί φζν 

θαη λένη αγξφηεο ζηξέθνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ ειπίδα κηαο 

θεξδνθφξαο ιχζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ νη λέεο απηέο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη: 

- Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο - βηνθαχζηκα 

- Δθηξνθή ζαιηγθαξηψλ (Helix aspersa, Helix pomatia, Helix lucorum)  

- Ληλάξη 

- Μαληηάξηα (πιεπξψηνπο – Pleurotus), ιεπθφ καληηάξη (Agaricus) 

- Ρνδηά, Γακαζθεληά, Μχξηηιν (Μπινχκπεξη), Βαηφκνπξν 

- ηέβηα 

- Σξνχθα (Μαχξε κειαλφζπνξε ηξνχθα – Tuber melanospotum, Υεηκεξηλή 

ηξνχθα - Tuber brumale var brumal, Θεξηλή καχξε ηξνχθα – Tuber aestivum, 

Φζηλνπσξηλή ηξνχθα – Tuber aestivum f. Uncinatum, Πνιχηηκε ιεπθή 

ηξνχθα – Tuber magnatum, Μπφξθεηνο ηξνχθα) – Tuber borchii 

- Τπνηξνπηαθά θπηά (Αβνθάλην, Μπαλάλα, Φξαγθνζπθηά, Υνπξκαδηά, Πεθάλ, 

Μάλγθν, Σζεξηκφγηα, Λσηφο, Λίηζη, Γθνπάβα) 

- Καιιηέξγεηα Αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ (Αιφε, Ηππνθαέο, 

Αξψληα)
40
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3.1.1 Δνεπγειακέρ καλλιέπγειερ 

χκθσλα κε πξφζθαηε δήισζε ηνπ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Νίθνπ Γαλαιάηνπ: «ε 

εηζαγσγή θαη θαιιηέξγεηα λέσλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε θαηά 15δηο. Δπξψ ζην ΑΔΠ
41

.» 

Με παξαγσγή βηνθαπζίκνπ 5 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ζε αληηζηνηρία πεηξειαίνπ θαη κε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά 4,5 δηο. 

επξψ (κε ηε ινγηθή φηη ζα κεησζεί ε εηζαγσγή πεηξειαίνπ θαηά 3 δηο. Δπξψ θαη ζα 

απμεζνχλ νη εμαγσγέο ζεξκνθεπηαθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαηά 1,5δηο. Δπξψ), ε 

αχμεζε ζε 15 δηο επξψ ζην ΑΔΠ είλαη κηα ηζρπξή πηζαλφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ν θ. Γαλαιάηνο ζεσξεί φηη ζα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ νη θιάδνη 

θαηαζθεπήο, επηζθεπήο θαη εκπνξίνπ πειιεηνπνηεηψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ θαη φηη ζα δηπιαζηαζηνχλ νη κεηαθνξέο ιφγσ 

ηεο ππνδηπιάζηαο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ βηνθαπζίκνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 

Τπνινγίδεη κάιηζηα, ζε ηεξάζηηα πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ην κεδεληζκφ ηεο 

εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη εξεκνπνίεζεο, κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ αγξνρεκηθά θ.α. 

Έλα απφ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ παξαγσγή 10 εθαη. 

ηφλσλ βηνκάδαο απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ρακειψλ εηζξνψλ (π.ρ. αγξηαγθηλάξα) 

πξνο παξαγσγή ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ (π.ρ. pellets, briquettes) ζηεξίδεηαη ζηελ έλσζε 

ηεο γεσξγίαο κε ηελ ελέξγεηα κε ηελ πξνψζεζε παξαγσγήο ειιεληθψλ (βην-) 

θαπζίκσλ απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο
42

. 

Με ηνλ φξν ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο λννχληαη νη θαιιηέξγεηεο εθείλεο πνπ ην πξντφλ 

ηνπο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πγξά, ζηεξεά ή αέξηα βηνθαχζηκα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε ηελ κνξθή ειεθηξηζκνχ, θίλεζεο 

θαη ζεξκφηεηαο. Γηαθξίλνληαη ζε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζε ακηγψο 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 
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Παπαδοζιακέρ καλλιέπγειερ 

Οη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηα ακπινχρα, ηα δαραξνχρα θαη ηα 

ειαηνχρα θπηά. Σα πξντφληα πνπ παξάγνπλ νη θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη: άκπιν, 

δάραξα θαη ιάδη αληίζηνηρα, κεηαηξέπνληαη ζε βηναηζαλφιε, βηνληίδει ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο απηνχζηα ιάδηα. Σα πγξά απηά βηνθαχζηκα ηα νπνία απνηεινχλ 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ βηνθαπζίκσλ, είλαη γλσζηά κε ηνλ φξν 

βηνθαχζηκα πξψηεο γεληάο. 

ηα ακπινχρα θπηά αλήθεη ν αξαβφζηηνο, ην θαξπνδνηηθφ ζφξγν, ην ζηηάξη θαη ην 

θξηζάξη, ζηα δαραξνχρα ην δαραξφηεπηιν θαη ην γιπθφ ζφξγν θαη ζηα ειαηνχρα,  ε 

ειαηνθξάκβε, ν ειίαλζνο, ε ξεηζηλνιαδηά θαη ε Jatropha curcas. 

Αμιγώρ ενεπγειακέρ καλλιέπγειερ 

Οη ακηγψο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο απνηεινχληαη απφ θπηά βηνκάδαο ηα νπνία 

κεηαηξέπνληαη απνθιεηζηηθά ζε ζηεξεφ ή αέξην βηνθαχζηκν θαη ζήκεξα ζηξέθνληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πγξνχ βηνθαπζίκνπ ψζηε λα απνηειέζνπλ ηα βηνθαχζηκα 

δεχηεξεο γεληάο. 

Σα θπηά βηνκάδαο δηαθξίλνληαη ζε γεσξγηθά θαη δαζηθά είδε. ηα γεσξγηθά είδε 

πεξηιακβάλεηαη ν κίζραλζνο, ην switchgrass, ε αγξηαγθηλάξα, ην ηλψδεο ζφξγν, ην 

θαιάκη θαη ην θελάθ. ηα δαζηθά είδε, ε ηηηά, ε ιεχθε, ν επθάιππηνο θαη ε 

ςεπδαθάθηα
43

. 

3.1.2  Εκτροφή ςαλιγκαριών  

Ζ εθηξνθή ζαιηγθαξηψλ έρεη έξζεη ζην επίθεληξν ηα ηειεπηαία ρξφληα σο κηα 

θαηλνηφκα επέλδπζε κε εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ζηηο Δπξσπατθέο αγνξέο ηξνθίκσλ.
44

 

ηελ Δπξψπε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηα παξαθάησ είδε ζαιηγθαξηψλ: 

- Ζelix pomatia. Δπαηζζεζία ζην ςχρνο, γιπθά θιίκαηα, παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, 

ειαθξφ αξφζηκν έδαθνο, πςφκεηξν κέρξη 1000κ. 

- Helix lucorum. Αλζεθηηθφ ζε επεηξσηηθφ θιίκα, αζβεζηνχρα πξσηνγελή εδάθε – 

θξεηηδηθά, πςφκεηξν κέρξη 1800κ. 

                                                 
43

 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τροφίμων, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/aromfita 
[θμερ. πρόςβαςθσ 27-04-2014] 
44

 αλιγκαροτροφία ςτθν Ελλάδα, http://www.snailfarming.gr/ [θμερ. πρόςβαςθσ 07-05-2014] 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/aromfita
http://www.snailfarming.gr/


33 

 

- Helix aspersa. Τςειέο δψλεο, δξνζεξέο θαη ζθηαδφκελεο, πινχζηεο ζε αζβέζηην, 

ρσξίο άκεζε επίδξαζε ζαιάζζησλ αλέκσλ. 

ηηο γεηηνληθέο ρψξεο εθηξέθνληαη: Γηνπγθνζιαβία – Helix pomatia, Σνπξθία – Helix 

lucorum. Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα ζηξέθεηαη ζην είδνο Helix aspersa 

θαζψο θαη ζην ππνείδνο maxima θαη muller. 

Ζ εθηξνθή ζαιηγθαξηψλ θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ρσξίο πξνβιήκαηα 

ερζξνχο, αζζέλεηεο θηι.) ππνινγίδεηαη λα έρεη απφδνζε κεηαμχ 700-5000 θηιψλ αλά 

ζηξέκκα, πνπ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο π.ρ. ην είδνο 

ζαιηγθαξηνχ, ηελ εκπεηξία ηνπ εθηξνθέα θηι. 

ηελ Διιάδα ην χςνο ηεο απφδνζεο θπκαίλεηαη απφ 0-1200θηιά/ζηξ. (εληαηηθέο 

εθηξνθέο αλνηθηνχ ηχπνπ) θαη 0- 5000θηιά/ζηξ. (εληαηηθέο εθηξνθέο θιεηζηνχ 

ηχπνπ). 

 

Δηθφλεο 1&2 πεγή: 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/saligariavatraxopodara/ektrofi_salig%CE%BAario

n150514.pdf 

Σν κέζν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο εθηξνθείνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ππνινγίδεηαη ζε 20-

30 ρηιηάδεο επξψ αλά ζηξέκκα, ελψ ελφο εθηξνθείνπ αλνηρηνχ ηχπνπ ζηηο 4-6 

ρηιηάδεο επξψ. Οη ηηκέο απηέο κεηαβάιινληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο π.ρ. 

πξνζσπηθή εξγαζία, ηηκέο πξνκεζεπηψλ θηι. θαη δε πεξηιακβάλνπλ ηε δαπάλε 

γεσηξήζεσλ, ηεο ειεθηξνδφηεζεο, ηεο αδεηνδφηεζεο θιπ. 

Σα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα εληαρζεί ε ίδξπζε κνλάδσλ εθηξνθήο 

ζαιηγθαξηψλ είλαη ηα παξαθάησ
45

: 
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 Μέηξν 112 «Νένη Αγξφηεο» ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2007- 2013» ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

 Μέηξν 121 «ρέδηα Βειηίσζεο» ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο  

Αλάπηπμεο 2007- 2013» ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

 Δπελδπηηθφο Νφκνο 3908/2011 (ΦΔΚ 8/Α/1-2-2011) ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 18-23 ηνπ λφκνπ  

4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/2013).  

Σέινο, ε ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ έρεη εληαρζεί σο 

επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζην Μέηξν 123 Α γηα ηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007- 2013» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
46

. 

3.1.3 Λινάρι 

Σν ιηλάξη θαηάγεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ θαη ηηο κεζνγεηαθέο 

ρψξεο. Γχν είλαη νη θπξηφηεξεο πνηθηιίεο ηνπ ιηλαξηνχ. Απηέο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα 

ηηο ίλεο ηνπο (ηλνπαξαγσγηθέο – θισζηηθέο) θαη απηέο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηνπο 

ζπφξνπο ηνπο (ζπνξνπαξαγσγηθέο) νη νπνίεο παξάγνπλ ην ιηλέιαην. 

Σν ιηλάξη έρεη ηηο παξαθάησ ρξήζεηο: 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξφθηκν θαη σο θαζαξηηθφ. 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδψδηκν έιαην. 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηλψλ. 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δσνηξνθή. 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα βηνκεραληθή ρξήζε (κε ηε   κνξθή ειαίνπ). 

 

Οη ζχγρξνλεο θαιιηέξγεηεο ιηλαξηνχ απνδίδνπλ πάλσ απφ 700 θηιά/ζηξέκκα ζε βάξνο 

άρπξνπ, ζε ίλεο ε απφδνζε ππνινγίδεηαη  ζε 130-200 θηιά/ζηξέκκα θαη ζε βάξνο 

ζπγθνκηδφκελνπ ζπφξνπ ζε 70-80 θηιά/ζηξέκκα. 

3.1.4 Μανιτάρια  

Ζ εγρψξηα δήηεζε ησλ καληηαξηψλ ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζηνπο 11000 ηφλνπο κε 

ηελ εγρψξηα παξαγσγή λα θηάλεη κφιηο ηνπο 3000 ηφλνπο κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή καληηαξηψλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο. Απφ απηφ θαη 
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κφλν θαηαιαβαίλνπκε φηη ππάξρεη ζνβαξφ θίλεηξν θαιιηέξγεηαο καληηαξηψλ ζηε 

ρψξα καο
47

. 

Σα καληηάξηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή είλαη ηα καληηάξηα 

Pleurotous – πιεπξψηνπο, ηα ιεπθά καληηάξηα – Agaricus θαη ηα θαξκαθεπηηθά 

καληηάξηα Shiitake.
48

 

Κάζε θχθινο θαιιηέξγεηαο αλά ζηξέκκα ζηα πιεπξψηνπο θηάλεη ηνπο 10 ηφλνπο 

καληηάξηα θαη ν ηδίξνο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηά ηνπο ππνινγίδεηαη ζηα 20000-30000 

επξψ.
49

 

Πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο καληηαξηψλ δίλνληαη επηδνηήζεηο πνπ θηάλνπλ 

ην 8,2 ηεο αμίαο ηεο εκπνξεπζείζαο παξαγσγήο νξγάλσζεο παξαγσγψλ θαη’ έηνο θαη 

κέρξη θαη ζην 60% ηεο επηδνηνχκελεο δαπάλεο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα εληζρπζεί νηθνλνκηθά κία νξγάλσζε παξαγσγψλ ζα πξέπεη: 

- Να δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε θαιιηέξγεηα καληηαξηψλ 

- Να απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 7 κέιε 

- Ζ εηήζηα αμία εκπνξεπζείζαο παξαγσγήο λα είλαη θαη’ ειάρηζην 100000. 

- Να ππνβάιιεη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο επηζπκεί λα 

επηδνηεζεί.
50

 

 

3.1.5 Ροδιά, Δαμαςκηνιά, Μύρτιλο (Μπλούμπερι), Βατόμουρο 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ξνδηάο ζηε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, 

φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ λέεο θπηεχζεηο ηεο πνηθηιίαο 

wonderful. πλνιηθή παξαγσγή ζηε ρψξα καο είλαη νη 2500 ηφλνη ξφδηα πνπ δελ 

επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ε νπνία ζηξέθεηαη ζηελ εηζαγσγή 
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κεγάισλ πνζνηήησλ ξνδηψλ απφ ρψξεο φπσο ε Σνπξθία, ην Ηξάλ, ε Ηλδία, ε Αίγππηνο 

θαη ην Ηζξαήι. 

Ζ απφδνζε ηεο ξνδηάο είλαη κεηά απφ 3 ρξφληα ηα 100 θηιά/ζηξέκκα θαη θηάλεη ζηε 

κέγηζηε παξαγσγή ζηα 8-10 ρξφληα κε 2000θηιά/ζηξέκκα
51

. 

Ζ δακαζθεληά θαιιηεξγείηαη επξέσο ζε φιε ηελ πθήιην θαη έρεη ζεκαληηθή απφδνζε 

κε ηελ θαξπνθνξία ζηα 3 – 5 ρξφληα λα θηάλεη ζε κέζε απφδνζε θαξπψλ ηνπο 2,5 – 3 

ηφλνπο/ζηξέκκα ζε πιήξε παξαγσγή. 

ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη θπξίσο ε πνηθηιία θνπειίηηθε θαη ηα δακάζθελα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα μήξαλζε. Κχξηεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο είλαη ε θφπεινο, ε 

Θεζζαιία, ε ηεξεά Διιάδα, ε Μαθεδνλία θαη ε Θξάθε. 

Σν κχξηηιν ή κπινχκπεξη είλαη κηα λέα θαιιηέξγεηα, πνπ άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη 

ζπζηεκαηηθά ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

κέζε απφδνζε θαξπψλ ππνινγίδεηαη ζηα 1000 θηιά/ζηξέκκα, κε ην θπηφ λα 

εηζέξρεηαη ζε πιήξε θαξπνθνξία ζην πέκπην έηνο θαη ηηκή πψιεζεο ηα 4-5επξψ ην 

θηιφ. πλππνινγίδνληαο ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ην εηήζην θφζηνο θαιιηέξγεηαο 

ππνινγίδεηαη έλα θαζαξφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο ηάμεσο ησλ 2000-2800 

επξψ/ζηξέκκα. 

ηε ρψξα καο δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα βαηφκνπξσλ θαη νη πνηθηιίεο 

πνπ πξνσζνχληαη είλαη: 

- Rubus fruticosus 

- Ursinus fruticosus 

- Daeus occidentalis 

- Rubus idaeus 

- Vaccinium corymbosum θαη νη πβξηδηθέο κνξθέο ηνπο. 

Ζ κέζε απφδνζε κηαο θαιιηέξγεηαο ππνινγίδεηαη ζηα 500-1000 θηιά αλά ζηξέκκα
52

. 
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3.1.6 τέβια 

Ζ ηέβηα ρξεζηκνπνηείηαη σο γιπθαληηθή νπζία θαη σο πξφζζεην ηξνθίκσλ ζε 

ηξφθηκα θαη αλαςπθηηθά. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαξκαθεπηηθφ 

αθέςεκα (ηζάη) θαη ζε ζαιάηεο ζε θξέζθηα ή απνμεξακέλε κνξθή. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηέβηαο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ 

θαπλνπαξαγσγψλ θαζψο παξνπζηάδεη παξφκνηνπο ρεηξηζκνχο κε ηελ θαιιηέξγεηα 

θαπλνχ
53

. 

ηε ηέβηα ζ’ αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

3.1.7 Σρούφα  

Οη ηξνχθεο είλαη ππφγεηα καληηάξηα πνπ αλεπξίζθνληαη ζην έδαθνο ζε βάζνο 6-15 

εθαηνζηψλ θαη ην ρξψκα ηνπο πνηθίιεη απφ γθξηδφκαπξα κέρξη σρξφιεπθα. Ζ 

θαιιηέξγεηα ηξνχθαο επδνθηκεί ζε πνιιέο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

καο θαη είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε θαιιηέξγεηα κε ζεκαληηθέο απνδφζεηο. Σν 

ΔΘΗΑΓΔ κε ην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα ηξνχθαο ζηε 

ρψξα καο.
54

 

Σα θπξηφηεξα είδε ηξνχθαο είλαη ε καχξε κειαλφζπνξε ηξνχθα (tuber 

melanospotum), ε ρεηκεξηλή καχξε ηξνχθα (tuber brumale var. Brumale), ε ζεξηλή 

καχξε ηξνχθα (tuber aestivum), ε θζηλνπσξηλή καχξε ηξνχθα (tuber aestivum f. 

Uncinatum), ε πνιχηηκε ιεπθή ηξνχθα (tuber magnatum) θαη ε κπφξθεηνο ηξνχθα 

(tuber borchii). 

Σν ΔΘΗΑΓΔ - ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο Γήκεηξα - ζπζηήλεη ηε καχξε 

ηξνχθα γηα θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα, σο ιηγφηεξν απαηηεηηθή, ζίγνπξε θαη 

αληαγσληζηηθή. Παξάιιεια απνζαξξχλεη ηελ θαιιηέξγεηα ιεπθήο ηξνχθαο πνπ ηελ 

νξίδεη σο απαηηεηηθή, ειάρηζηα αληαγσληζηηθή, αβέβαηε θαη αθξηβή. 

Ζ κέζε εηήζηα ζηξεκκαηηθή απφδνζε αλέξρεηαη ζηα 1000€/ζηξέκκα. Δληζρχνληαη 

νηθνλνκηθά βάζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 3.1.4 ζρεηηθά κε 
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ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα καληηαξηψλ.
55

 

3.1.8 Τποτροπικά φυτά  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα θαξπνθφξα δέλδξα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε 

ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, έρνπλ κεησκέλε αλζεθηηθφηεηα ζηνπο παγεηνχο 

θαη δελ αλαπηχζζνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 10
o 
C. 

Σέηνηα θπηά είλαη ην αβνθάλην, ε κπαλάλα, ε θξαγθνζπθηά, ε ρνπξκαδηά, ην πεθάλ, 

ην κάλγθν, ε ηζεξηκφγηα, ν ισηφο, ην ιίηζη θαη ε γθνπάβα
56

. 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ππνηξνπηθψλ θπηψλ πξνσζείηαη ζηελ Διιάδα θαη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ θηάλεη ην 60% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο, είηε 

κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ, είηε κέζσ 

ησλ κέηξσλ 1.2.1 θαη 1.2.3
Α
 ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013 γηα 

κεκνλσκέλνπο παξαγσγνχο είηε γηα παξαγσγνχο κέιε Οξγαλψζεσλ παξαγσγψλ. 

 

Αβοκάνηο 

Σν αβνθάλην είλαη έλα αεηζαιέο θαξπνθφξν δέληξν κεγάινπ κεγέζνπο. Δπδνθηκεί ζε 

ζεξκέο πεξηνρέο, πνπ έρνπλ ήπην ρεηκψλα ρσξίο παγεηνχο θαη ηζρπξνχο αλέκνπο. Οη 

πνηθηιίεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη: Hass (φςηκε), Fuerte (κεζνπξψηκε), Ettinger θαη 

Zutano (πξψηκεο). Κάησ απφ ηδαληθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ε παξαγσγή κπνξεί 

λα θηάζεη ηα 3000 θηιά/ζηξέκκα. 

ηε ρψξα καο θαηαλαιψλνληαη πεξί ηνπο 7000 ηφλνπο αβνθάλην, ελψ παξάγνληαη 

5200 εθ ησλ νπνίσλ νη 1200 πεξίπνπ εμάγνληαη κε απνηέιεζκα λα εηζάγνληαη 3000 

ηφλνη αβνθάλην γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ. Γεδνκέλεο ηεο πςειήο 

θαηαλάισζεο ηνπ αβνθάλην ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαζψο νη ρψξεο 

φπνπ κπνξεί λα παξαρζεί ζηελ Δπξψπε είλαη ε Διιάδα, ε Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε εγρψξηα παξαγσγή πξέπεη λα απμεζεί. 
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Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αβνθάλην πξνσζείηαη ζηελ Κξήηε, ηηο Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα, 

ηε Λαθσλία, ηε Μεζζελία, ηα λεζηά Κήζπξα, Αληηθήζπξα θαη Πφξν, ζηηο πεξηνρέο 

ηεο Σξνηδηλίαο θαη Θεξκηζίαο θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη θαιιηεξγεηηθή εκπεηξία. 

 

 

 

Μπανάνα 

Ζ κπαλάλα είλαη αεηζαιέο θπηφ, πνψδεο θαη πνιπεηέο. Ζ ρψξα καο παξάγεη 4000 

ηφλνπο πεξίπνπ κπαλάλαο πνπ αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 5% ηεο εηήζηαο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηα κεγάια πεξηζψξηα γηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο, πξνσζείηαη ζηελ Κξήηε, ηε Λαθσλία, ηα Γσδεθάλεζα 

θαη ηεο Κπθιάδεο
57

. 

Φπαγκοζςκιά 

Ζ θξαγθνζπθηά είλαη θάθηνο θαη ν θαξπφο πνπ παξάγεη έρεη αγθάζηα ζην πεξίβιεκα, 

είλαη ζαξθψδεο θίηξηλνο, πξάζηλνο ή θνθθηλσπφο θαη έρεη γιπθηά γεχζε. 

Γελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα παξά κφλν απηνθπή δέλδξα 

ζηελ Νφηην Διιάδα. Ζ θαιιηέξγεηα θξαγθνζπθηάο πξνσζείηαη ζηελ Κξήηε, ηε 

Λαθσλία, ηελ Αξθαδία, ηε Μεζζελία, ηελ Ζιεία, ηελ Πεηξαηψο (Σξνηδηλία, Κήζπξα 

θαη Πφξν), ηηο Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα, ηε άκν θαη ηελ Δχβνηα. 

Χοςπμαδιά 

Ζ ρνπξκαδηά είλαη δέληξν κεγάινπ χςνπο πνπ ζηε ρψξα καο δελ θαιιηεξγείηαη 

ζπζηεκαηηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο θαιισπηζηηθφ θπηφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο απμήζεθε ε δήηεζε λσπψλ θαξπψλ 

ρνπξκαδηάο θαη ζηελ Κχπξν ήδε εγθαηαζηάζεθαλ εκπνξηθέο θπηείεο λα θαιχςνπλ ηε 

δήηεζε απηή. 

Ζ θαιιηέξγεηα ρνπξκαδηάο πξνσζείηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ηεο Λαθσλίαο, ηεο 

Μεζζελίαο, ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ησλ Κπθιάδσλ. 
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Πεκάν 

Σν πεθάλ είλαη θπιινβφιν δέλδξν κεγάιεο αλάπηπμεο. Ζ φςε ηνπ κνηάδεη κε απηή 

ηνπ θαξπδηνχ, έρεη σζηφζν ςειφηεξν θέιπθνο πνπ ζπάεη εχθνια κε ην ρέξη. 

Καηαλαιψλεηαη σο μεξφο ή λσπφο θαξπφο ή σο ιάδη. 

Γελ θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ Διιάδα, παξά κφλν ζηελ Κχπξν θαη ην Ηζξαήι 

απφ κεζνγεηαθέο ρψξεο. Μπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

αξθεί ην πςφκεηξν λα κελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 400κ. απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. 

Οη πνηθηιίεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη: Pawnee, Choctaw, Western, Desirable θαη 

Delmas. 

Μάνγκο 

Σν κάλγθν είλαη έλα αεηζαιέο δέληξν κεγάινπ κεγέζνπο θαη ν θαξπφο ηνπ είλαη 

καιαθφο θίηξηλνο ή πνξηνθαιί κε θαιή γεχζε
58

. 

Ζ δήηεζε ηνπ κάλγθνπ έρεη απμεζεί ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν θαη ηηο ππφινηπεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ε θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξή 

θιίκαθα θαη έρεη κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Ζ Νφηηα Διιάδα ελδείθλπηαη γηα ηελ 

παξαγσγή κάλγθν θαζψο επδνθηκεί ζε ζεξκέο πεξηνρέο πνπ  ζηεξνχληαη παγεηψλ. 

Οη πνηθηιίεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη: Kent, Palmer, Keitt, Tommy Atkins θαη Irwin. 

Σζεπιμόγια 

Ζ ηζεξηκφγηα παξάγεη θαξπνχο κε ζάξθα ππφιεπθε, καιαθή, γεπζηηθή, ειαθξά φμηλε 

κε ζπφξνπο. Ζ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ 

ζηάδην.  

Πξνσζείηαη ε θαιιηέξγεηα ηζεξηκφγηαο ησλ πνηθηιηψλ: African pride, Booth, Cumbe 

θαη Cambas ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ησλ Κπθιάδσλ, ησλ Γσδεθαλήζσλ, ηεο 

Λαθσλίαο, ηεο Μεζζελίαο, ησλ λήζσλ Κήζπξα, Αληηθήζπξα θαη Πφξνο θαη ζηηο 

πεξηνρέο Σξνηδηλίαο θαη Θεξκηζίαο. 

Λωηόρ 
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Ο ισηφο είλαη θπιινβφιν δέλδξν κεηξίνπ κεγέζνπο θαη παξάγεη δχν πνηθηιίεο 

θαξπψλ ηηο ζηπθέο θαη ηηο κε ζηπθέο. Ο ισηφο κπνξεί λα θαηαλαισζεί λσπφο ή 

απνμεξακέλνο θαη κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαζθεπή ρπκνχ θαη 

αιθννινχρνπ πνηνχ. 

Ο ισηφο επδνθηκεί  ζε κεγάιε πνηθηιία εδαθψλ, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί αθφκα θαη 

ζηε Βφξεην Διιάδα θαη πξνσζείηαη θάζε πνηθηιία πνπ δνθηκάζζεθε θαη θξίζεθε 

θαηαιιειφηεξε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

Λίηζι 

Σν ιίηζη είλαη αεηζαιέο δέλδξν κε ζθαηξηθνχο θαξπνχο κε επράξηζηε γεχζε θαη 

άξσκα. Οη θαξπνί ηνπ θαηαλαιψλνληαη λσπνί, απνμεξακέλνη ή ζε ζηξφπη. 

Πξνσζνχληαη φιεο νη πνηθηιίεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, 

ησλ Κεζχξσλ, ησλ  Αληηθεζχξσλ θαη ησλ λνκψλ Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, 

Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ
59

. 

Γκοςάβα 

Ζ γθνπάβα είλαη αεηζαιέο δέλδξν κηθξνχ κεγέζνπο. Ο θαξπφο έρεη ζθαηξηθή κνξθή ή 

κνξθή αριαδηνχ θαη έρεη γιπθηά ή ππφμηλε γεχζε. Καηαλαιψλεηαη λσπφο, σο 

καξκειάδα ή σο ρπκφο. 

Καξπνθνξεί ζε πνηθηιία εδαθψλ θαη πξνσζνχληαη δηάθνξεο πνηθηιίεο ζηηο πεξηνρέο 

ηεο Κξήηεο, ησλ Κεζχξσλ, ησλ Αληηθεζχξσλ θαη ησλ λνκψλ Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, 

Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ
60

. 

 

3.1.9 Καλλιέργεια Αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ πνπ 

πξνσζνχληαη ζηε ρψξα καο.  

Σέηνηα θπηά είλαη ν βαζηιηθφο, ην γηαζεκί, ν γιπθάληζνο, ε δάθλε, ην δελδξνιίβαλν, 

ην δίθηακν, ην ζπκάξη, ε θάππαξε, ν θνξίαλδξνο, ν θξφθνο, ην θχκηλν, ε ιεβάληα, ν 
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κάξαζνο, ε καηδνπξάλα, ην κειηζζφρνξην, ε κέληα, ε ξίγαλε, ε ζάιβηα ζθιαξέα, ην 

ζπάξην, ε ηξηαληαθπιιηά, ην ηζάη ηνπ βνπλνχ, ν χζζσπνο, ην θαζθφκειν, ην 

ρακνκήιη, ε αιφε, ε αξψληα θαη ην ηππνθαέο. 

Οη θαιιηέξγεηεο πνπ εληζρχνληαη νηθνλνκηθά κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ 

είλαη ε θαιιηέξγεηα θξφθνπ, ζπκαξηνχ, βαζηιηθνχ, κειηζζφρνξηνπ, δπφζκνπ, ξίγαλεο, 

θαζθφκεινπ θαη δελδξνιίβαλνπ. 

Σν χςνο επηδνηνχκελεο δαπάλεο αγγίδεη ην 8,2% ηεο εκπνξεπζείζαο παξαγσγήο απφ 

ηνλ νξγαληζκφ παξαγσγψλ θαηά έηνο. Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο θηάλεη ην 60% ηεο 

επηδνηνχκελεο δαπάλεο
61

. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο: τέβια: Μια νέα καλλιέργεια με ευοίωνεσ 

προοπτικέσ 

 

4. Ειςαγωγή 

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ηέβηαο κηα θαιιηέξγεηαο πνπ 

ππφζρεηαη αλάπηπμε θαη πξννπηηθέο ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν. 

 

4.1 Η ιςτορία τησ ςτέβιασ 

Ζ ζηέβηα αλαθαιχθζεθε απφ ηνπο ηζαγελείο Γθνπαξάλνη ηεο Παξαγνπάεο (Guarani), 

ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο, ζηα ζχλνξα κε ηελ Βξαδηιία. Οη Guarani ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ην απηνθπέο θπηφ σο ηζάη θαη γιπθαληηθφ γηα πνιινχο αηψλεο. 

Σν 1576 έγηλαλ γηα πξψηε θνξά γλσζηέο νη ζαπκαηνπξγηθέο ηδηφηεηεο θαη ρξήζεο 

απηνχ ηνπ «καγηθνχ θπηνχ» (πξηλ αθφκα γίλεη γλσζηφ κε ην φλνκα ζηέβηα) κε ηνλ 

Ηζπαλφ ηαηξφ Francisco Hernandez λα αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Φπζηθή 

Ηζηνξίσλ ησλ θπηψλ ηεο Νέαο Ηζπαλίαο» ηε ρξήζε ηνπ θπηνχ σο γιπθαληηθφ θαη σο 

ζεξαπεπηηθφ θάξκαθν κε ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

Σν 1887 ν Moises Sandiago Bertoni, Γηεπζπληήο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο ηεο 

Αζνπλζηφλ ηελ μαλαλαθάιπςε ηελ έθαλε γλσζηή ζην δπηηθφ θφζκν γηα ηηο ηδηφηεηέο 

ηεο θαη ηελ ππεξνρή ηεο απέλαληη ζηε δάραξε θαη καδί κε ην ζπλάδειθφ ηνπ θαη 

ρεκηθφ Olivio Rebauti, ηεο θάλαλε ηε βνηαληθή ηαμηλφκεζε κε ηε ζεκεξηλή δηεζλή 

επηζηεκνληθή νλνκαζία Stevia rebaudiana bertoni. 

Σν 1908 θαιιηεξγήζεθε γηα πξψηε θνξά ε ηέβηα ζαλ θαιιηεξγνχκελν θπηφ. 

Σν 1913 Γεξκαλνί επηζηήκνλεο ζην Ακβνχξγν επεζήκαλαλ ηελ αλαζηάησζε πνπ ζα 

πξνθαιέζεη ε ηέβηα ζηνπο παξαγσγνχο δάραξεο
62

. 

Σν 1918, ζηηο ΖΠΑ, πξνηάζεθε απφ Ακεξηθαλνχο επηζηήκνλεο ε έγθξηζε ρξήζεο 

ζηέβηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο, θαζψο ζα είρε κεγάιε εκπνξηθή 
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πξννπηηθή, σζηφζν ε Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε αλέβαιε ηελ έγθξηζε εμαηηίαο ησλ 

παξαγσγψλ δάραξεο πνπ πξφβιεςαλ ηελ απεηιή θαη πίεζαλ ηελ Κπβέξλεζε λα κελ 

επηηξέςεη ηε ρξήζε ηέβηαο ζηηο ΖΠΑ. 

Σν 1931 ζηε Γαιιία, Γάιινη ρεκηθνί κειέηεζαλ ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο «γιπθηάο 

γεχζεο» ηεο ηέβηαο. 

Σν 1936 ζηελ Ρσζία (πξψελ νβηεηηθή Έλσζε)
 
θαιιηεξγείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε 

κηθξή έθηαζε έπεηηα απφ εηζαγσγή ηεο γηα πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα. 

Σν 1941 ζηελ Αγγιία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, θαιιηεξγήζεθε 

θαη παξάρζεθε δνθηκαζηηθά ε ηέβηα σο ππνθαηάζηαην δάραξεο (ιφγσ έιιεηςεο ηεο) 

σζηφζν κεηά ηνλ πφιεκν εγθαηαιείθζεθε θάζε πξνζπάζεηα γηα άγλσζηνπο ιφγνπο ή 

κήπσο γηα ηνπο πξνθαλείο; Ίδηεο ζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε κεξηά ησλ 

ΖΠΑ, ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

Σν 1945 ιεηηνχξγεζε ην πξψην εξγνζηάζην εθρχιηζεο ηέβηαο θαη παξαγσγήο 

ηεβηνζίδεο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο ζηελ Παξαγνπάε. 

Σν 1950 νη Ηάπσλεο, ιάηξεηο άιισζηε ηεο παξαδνζηαθήο θπζηθήο δηαηξνθήο, έδεημαλ 

ηελ πξνηίκεζε ζηε ηέβηα, κεηέθεξαλ θπηά ηεο ζηελ Ηαπσλία γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο 

έθαλαλ πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο αλέπηπμαλ πνηθηιίεο κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

γιπθαληηθήο νπζίαο θαη αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζε εκπνξηθφ επίπεδν κε 

ζπκβάζεηο θαιιηέξγεηαο κε αγξφηεο ζηελ Κίλα. 

Σν 1952 ζηηο ΖΠΑ επηζηήκνλεο απνθάλζεθαλ πάιη ππέξ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη 

ρξήζεο ηεο ηέβηαο. 

Σν 1970 ζηελ Κίλα, Κηλέδνη επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ κέζνδν θπζηθήο εθρχιηζεο ηεο 

ηέβηα ρσξίο ηε ρξήζε ρεκηθψλ. 

Σν 1980 δφζεθε έγθξηζε ηεο ρξήζεο ηεο ηέβηαο σο ηζάη (γηα ηελ εηαηξεία Lipton 

Tea) θαη γηα ρξήζε ηεο ηέβηα σο γιπθαληηθφ θπξίσο γηα δηαβεηηθνχο
63

. Δλ ζπλερεία 

σζηφζν χζηεξα απφ «αλψλπκεο» δηακαξηπξίεο αλαθάιεζε ηελ έγθξηζε θαη κάιηζηα 

απαίηεζε ηελ θαηαζηξνθή φισλ ησλ θπηψλ θαη πξντφλησλ ηεο ηέβηα. 

Υαξαθηεξίζηεθε κάιηζηα ζρεδφλ λαξθσηηθφ κε αζθαιέο γηα ηελ πγεία. 
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Σν 1991 ζηηο ΖΠΑ, απαγνξεχηεθε θάζε εηζαγσγή θαη ρξήζε ηεο ηέβηα ρσξίο 

σζηφζν λα ππάξρεη θάηη απνδεηθηηθφ γηα ηελ επηθηλδπλφηεηά ηεο θαζψο δελ 

δηαθάλεθε θάηη ηέηνην νχηε απφ ηελ ρξφληα ρξήζε ησλ Ηλδηάλσλ Γθνπαξάλη, νχηε απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο ηηο Ηαπσλίαο φπνπ ην πξντφλ εγθξίζεθε ην 1970 αιιά 

θαηαλαιψλνληαλ απφ ην 1950 θαη κάιηζηα θακία θαηαγγειία γηα ηε ηέβηα δελ είρε 

δερζεί ν εζληθφο θνξέαο θαξκάθσλ θαη ηξνθίκσλ ησλ ΖΠΑ.
 
 

Σν 1995 ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ, επέηξεςε ηελ θπθινθνξία ηεο 

ηέβηα αιιά γηα ρξήζε ηεο κφλν κε ηνλ φξν «ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο». 

Σν 2000 ε Δπξσπατθή επηηξνπή αγλφεζε ηηο ελέξγεηεο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ βειγηθνχ 

Καζνιηθνχ Παλεπηζηεκίνπ πνπ απνδείθλπαλ φηη ε ρξήζε ηεο ηέβηαο δελ απνηειεί 

θαλέλα θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη κάιηζηα πάγσζαλ ηηο πξψηεο 

πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο ηέβηαο ζηελ Ηζπαλία ζε έδαθνο ηδηαίηεξα πξφζθνξν 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο. 

To 2003 εγθξίζεθε ε ρξήζε ηεο ηέβηα σο ηξφθηκν ζηελ Διβεηία 

Σν 2006 ζηελ ΔΔ (Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ηηαιία) άξρηζαλ θαη πάιη νη πεηξακαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο ηεο ηέβηαο κε επηδφηεζε κάιηζηα απφ ηελ ΔΔ γηα ηα έηε 2006 θαη 

2007. 

Σν 2008 εγθξίζεθε ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε ρξήζε ηεο ζηέβηα σο ηξφθηκν απφ ηνλ 

FAO θαη ηνλ WHO. Σνλ ίδην ρξφλν εγθξίζεθε ζαλ ηξφθηκν θαη ζηελ Απζηξαιία θαη 

ηε Ν. Εειαλδία θαη ζηηο ΖΠΑ
64

. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2011 ε ΔΔ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ  (ΔΔ) κε αξηζκφ 1131/2011 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηε ρξήζε ηνπ εθρπιίζκαηνο ηεο ζηέβηαο ζε θαγεηά θαη 

αλαςπθηηθά
65

. 
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4.2 Η χρήςη του φυτού τέβια 

Ζ ηέβηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γιπθαληηθή νπζία ηφζν ζε ηξφθηκα φζν θαη 

ζε αθεςήκαηα (σο πξφζζεην), λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θξέζθηα ή απνμεξακέλε κνξθή 

ζε ζαιάηεο θαη λα θαηαλαισζεί σο αθέςεκα (θαξκαθεπηηθφ ηζάη) 

4.2.1 Ευεργετικέσ Ιδιότητεσ τέβιασ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο ΣΔΒΗΑ 

ΔΛΛΑ, νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ηέβηαο είλαη νη παξαθάησ: 

  Δίλαη 60 έσο 300 θνξέο πην γιπθηά απφ ηε δάραξε 

 Έρεη κεδεληθέο έσο ειάρηζηεο ζεξκίδεο  

 Μεηψλεη ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε  

 Μεηψλεη ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ β, δηφηη ελεξγνπνηεί ηελ έθθξηζε 

ηλζνπιίλεο 

 Μεηψλεη ηηο πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ θαη θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ 

 Δκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία ηεξεδφλαο 

 Έρεη αληηνμεηδσηηθέο, αληηβαθηεξηδηαθέο, αληηθιεγκνλψδεηο θαη αληηνγφλεο 

θαη αληηγεξαληηθέο ηδηφηεηεο 

 Μεηψλεη ηα επίπεδα νπξηθνχ νμένο 

 Γηεπθνιχλεη ηελ νχξεζε 

 Δίλαη εληειψο θπζηθφ πξντφλ 

 Γελ παραίλεη 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε καγεηξηθή θαη ζηε δαραξνπιαζηηθή 

 Γελ απμάλεη ην ζάθραξν ζην αίκα
66

  

 

 4.3 Kαλλιέργεια του φυτού τέβια 

Ζ ζηέβηα θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηα θχιια ηεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

θπζηθφ γιπθαληηθφ αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηεο, πξνο 

ρξήζε ζηελ θχξηα θαιιηέξγεηα ηεο. 
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4.3.1 Κλιματολογικέσ – εδαφολογικέσ ςυνθήκεσ 

Ζ ηέβηα θαιιηεξγείηαη ζε πγξά ππνηξνπηθά θιίκαηα κε χςνο βξνρήο πάλσ απφ 700-

800 mm αλά έηνο θαη ζε απνζηξαγγηζκέλα, ακκψδε ή ακκναξγηιψδε εδάθε
67

. 

Καηαιιειφηεξα εδάθε ζεσξνχληαη ηα φμηλα, αλαπηχζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία 15-30 

βαζκψλ (κε κέγηζην ηνπο 41 βαζκνχο) θαη δελ αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησλ ησλ 6 

βαζκψλ.  

4.3.2 Πολλαπλαςιαςμόσ του φυτού 

Ζ ηέβηα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπφξν ζε ζεξκνθήπην θαζψο ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ 

θπηνχ κε κνζρεχκαηα ζηειερψλ ή θχιισλ  ηνπ θπηνχ έρεη πνιχ πςειφ θφζηνο. Ζ 

θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή θχιισλ πξέπεη λα παξέρεη ζπλερή θσηηζκφ γηα ηελ 

απνθπγή πξψηκεο άλζηζεο. Ζ ηδαληθή ππθλφηεηα θπηείαο ζεσξείηαη ηα 7500-

8000θπηά/ζηξέκκα πεξίπνπ. 

4.3.3 Προετοιμαςία του εδάφουσ 

Πξηλ λα θπηέςνπκε ηε ηέβηα νξγψλεηαη ην έδαθηα, ζηε ζπλέρεηα 1-2 θαηεξγαζίεο κε 

θξέδα ή δίζθν κε ζηφρν κηα ιεία θιίλε. 

4.3.4 Λίπανςη 

ε πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Καλαδά δηαπηζηψζεθε φηη κηα ιίπαλζε 

κε ην ιίπαζκα 6-24-24 αλά 10 θηιά/ζηξέκκα, πξίλ ηε κεηαθχηεπζε θαη 

14θηιά/ζηξέκκα κεηά, ζεσξήζεθε επαξθήο. 

4.3.5 Άρδευςη 

Ζ θαιχηεξε κέζνδνο άξδεπζεο ζεσξείηαη ε ζηάγδελ θαη είλαη απαξαίηεηε κφλν ζε 

νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ ην χςνο ηεο βξνρήο δε θηάλεη ηα 700mm ην ρξφλν. 

4.3.6 Ζιζανοκτονία 

Δπαλαιακβαλφκελε δηδαλνθηνλία κε κεραληθά κέζα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ίζσο λα 

ρξεηαζηεί θαη ζπκπιεξσκαηηθφ βνηάληζκα ή δηδαλνθηφλα
68

. 
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4.3.7 Αςθένειεσ – εχθροί 

Σν θπηφ δελ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξεο πξνζβνιέο απφ έληνκα πέξα ησλ 

ζθνπιηθηψλ, πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηνη κήθπηεο, νη 

δπλαηνί άλεκνη, νη παγεηνί θαη νη ιαγνί θαη ηα θνπλέιηα πνπ δείρλνπλ ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζηα γιπθά θχιια ηεο ηέβηα. 

 

4.4 υγκομιδή  

Ζ ζπγθνκηδή ηεο ηέβηα πξαγκαηνπνηείηαη ην θζηλφπσξν φηαλ ηα θπηά είλαη 40-60 

εθαηνζηά ζε χςνο, ιίγν πξηλ ηελ άλζηζε. Ζ ζπγθνκηδή νιφθιεξνπ ηνπ θπηνχ ή κφλν 

ησλ θχιισλ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ρέξηα ή κε κεραληθά κέζα
69

. 

 

4.5 Ξήρανςη 

Ζ μήξαλζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ 

θχιισλ. Αλ θχιια πνπ έρνπλ θνπεί δελ απνμεξαλζνχλ εληφο 8 σξψλ, κεηψλεηαη ε 

πνηφηεηά ηνπο θαη έπεηηα απφ 3 κέξεο ράλνπλ ην 30% ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε 

γιπθνδίηεο. 

Ζ μήξαλζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ήιην, ζηε ζθηά ή ζε θνχξλνπο μήξαλζεο κε 

ηερλεηά κέζα ζέξκαλζεο θαη αέξα. Καιχηεξε πνηφηηθά ζεσξείηαη ε θπζηθή μήξαλζε 

ζηνλ ήιην. 

εκαληηθφ είλαη ε πγξαζία ησλ θχιισλ λα κε πέζεη θάησ ηνπ 10% θαζψο έηζη έρνπλ 

απψιεηα ηεο πεξηεθηηνθφηεηαο ζε ζηεβηνζίδε
70

. 

 

4.6 τρεμματική απόδοςη τέβιασ ςε πειραματικέσ 

καλλιέργειεσ ςτην Ελλάδα 

Οη ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ππνινγίζηεθαλ ζηα 123-559 θηιά μεξά θχιια αλα 

ζηξέκκα, ζε πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο κε 

απφδνζε θάησ ησλ 200 θηιψλ/ζηξέκκα λα ζεσξείηαη κε νηθνλνκηθά βηψζηκε.  
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Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ηεβηνζίδεο ήηαλ ζε πνζνζηφ απφ 5,4% έσο 13,97 θαη ε 

πνζφηεηα ηεβηνζίδεο θαηά ζηξέκκα ζε 20-50 θηιά αλά ζηξέκκα. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηέβηαο ζηελ Διιάδα ζε πεξηνρέο φπνπ μεπεξλάεη ηα 200 

θηιά/ζηξέκκα ζεσξείηαη θεξδνθφξα θαιιηέξγεηα ζπγθξηηηθά κε ρψξεο ηνπ ίδηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

 

4.7 Οικονομικά ςτοιχεία καλλιέργειασ τέβιασ 

Βάζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ρψξεο πνιπεηνχο θαιιηέξγεηαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηε ρψξα καο ηα ζηνηρεία είλαη 

ελζαξξπληηθά θαη δίλνπλ ην πξάζηλν θσο ζηελ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ σο κηα 

λέα πξνζνδνθφξα θαιιηέξγεηα, πνπ κε κηα πξψηε επηζθφπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Παχιν Καπφγινπ ζα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθά 

γεσξγηθά εηζνδήκαηα. Δπεηδή σζηφζν ζηηο ρψξεο παξαγσγήο ηέβηα κε θπξηφηεξεο 

ηηο Ηλδίεο, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία έρνπκε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ Διιάδα αλαθνξηθά θπξίσο κε ην θφζηνο παξαγσγήο, δε γίλεηαη πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ζηελ παξνχζα εξγαζία
71

. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο 

πίλαθαο κε ζηνηρεία θαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα (2003 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ) θαη κε κία θαηά πξνζέγγηζε απφδνζε ηεο ηέβηα, ζχκθσλα κε ηνλ θ. 

Καπφγινπ: 

Πίνακαρ 5: ςγκπιηικά ζηοισεία ζηην Δλλάδα ακαθάπιζηος γεωπγικού ειζοδήμαηορ καλλιεπγειών ηέβιαρ, 

Καπνων, Εασαπόηεςηλων, Βάμβακορ & Απαβοζίηος 

Πεγή: Καπόγινπ Παπινο, ηέβηα, Γιπθηά, αιιά αζώα. Μηα λέα πνιιά ππνζρόκελε θαιιηέξγεηα, Η επηρεηξεκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ηεο ηέβηαο, Θεζζαινλίθε 2008 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε ηέβηα θαηέρεη πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

ππνινίπσλ θαιιηεξγεηψλ θαη είλαη ρσξίο επηδνηήζεηο θαη εληζρχζεηο πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο άιιεο θαιιηέξγεηεο. 

4.8 Εμπορική ςημαςία και προοπτικήσ τησ τέβιασ 

Ζ εκπνξηθή ζεκαζία ηεο ηέβηαο είλαη κεγάιε θαζψο εμαηηίαο ησλ ζπλεπεηψλ 

θαηαλάισζεο δάραξεο (παρπζαξθία, δηαβήηεο), αλακέλεηαη λα πάξεη πξψηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ ππνθαηάζηαησλ γιπθαληηθψλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ (αλακέλεηαη λα 

εθηνπίζεη απφ ηελ αγνξά ηελ Αζπαξηάκε) θαη δείρλεη πσο καθξνπξφζεζκα ζα 

απνζπάζεη κεγάιν κεξίδην αγνξάο απφ ηε δάραξε
72

. 

4.9 Προοπτικέσ ανάπτυξησ κερδοφόρων καλλιεργειών τέβιασ 

ςτη χώρα μασ 

Ζ ΔΑ Αγξηλίνπ έθαλε ήδε ην πξψην βήκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηέβηαο ζηελ 

Διιάδα. 5κειέο θιηκάθην επηζθέθηεθε ηελ Ηλδία γηα λα παξαθνινπζήζεη απφ θνληά 

ηηο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη ρξφληα θαη λα πάξεη ηερλνγλσζία. Ζ παγθφζκηα 

εηαηξεία SunFruits έρεη έδξα ζ’ απηή ηε ξαγδαία αλαπηπζζφκελε ρψξα θαη ε ΔΑ 

Αγξηλίνπ έθιεηζε απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία καδί ηεο. 

Σν Αγξίλην ζα είλαη ε πξψηε πεξηνρή ζηελ Δπξψπε πνπ ζα θαιιηεξγήζεη ηέβηα ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν,  κε αξρηθή έθηαζε ρηιίσλ ζηξεκκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ζε βάζνο ρξφλνπ
73

. 

Δδψ, λα πξνζζέζνπκε φηη αλ θαη πξνο ην παξφλ ε θαιιηέξγεηα ηέβηαο δελ ππάγεηαη 

ζηελ Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο θαη δελ πξνβιέπεηαη θάπνηα 

ελίζρπζε απφ ηα θνλδχιηα ηνπ Α΄ Ππιψλα ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Β΄ Ππιψλα 

ηνπ Π.Α.Α γηα ηελ επεξρφκελε πεξίνδν απφ ην 2014, ζηα πιαίζηα πξνψζεζεο 

θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ
74

. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο πξνζθέξεη αμηφινγα νθέιε ηφζν ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

φζν θαη ζηελ απαζρφιεζε. 

Οη ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο θεξδίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Οη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο παίξλνπλ πιένλ ηε κνξθή 

επηρεηξήζεσλ θαη πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα εθζπγρξνλίδνληαη γηα λα 

κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ελεξγέο. 

Ζ ηέβηα είλαη κηα λέα ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα κε επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηε ρψξα 

καο. ε θάζε λέα επέλδπζε θεξδηζκέλνο βγαίλεη φπνηνο είλαη έλα βήκα κπξνζηά, απηφ 

πξνζπάζεζε λα θάλεη ε ΔΑ Αγξηλίνπ, σο πξψηε πεξηνρή ζηελ Δπξψπε κε 

επαγγεικαηηθή θαιιηέξγεηα ηέβηαο. Αο επρεζνχκε ινηπφλ θαιή επηηπρία θαη αο 

δηθαησζνχλ νη πξνβιέςεηο ησλ «πηζηψλ» ηεο ηέβηαο γηα έλα ιακπξφ κέιινλ ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. 
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