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1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ν Διιεληθφο Αγξνηηθφο Ρνκέαο   
 

Ν αγξνηηθφο ηνκέαο απνηεινχζε πάληα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 

παξαγσγήο ζηε ρψξα καο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ είλαη πνιιαπιή ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία φζν 

θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ γεσξγία εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Νη αγξφηεο εθπιεξψλνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, απφ 

ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαηξνθή ή κε, κέρξη ηε δηαρείξηζε ηεο ππαίζξνπ, 

ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα 

ηεο ππαίζξνπ. 

Πε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ζηε ρψξα καο, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα δελ απνηειεί απιά κηα αθφκα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο φιεο νη άιιεο. 

Απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα κε επξχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν εηδηθφ βάξνο, αθνχ έρεη άκεζε 

θαη επζεία ζρέζε κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ θαη αθνχ νη 

δηαζηάζεηο ηεο είλαη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη εηδηθφηεξα δε γηα ηε ρψξα 

καο θαη εζληθέο. Ππλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν δσήο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

καο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο θαη έλα ζηαζεξφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο. 

Κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δχν δεθαεηίεο εθαξκνγήο ηεο Θ.Α.Ξ. 

ζηε ρψξα καο θαη παξά ηηο ηεξάζηηεο εηζξνέο θνηλνηηθψλ πφξσλ, ν ειιεληθφο αγξνηηθφο 

ηνκέαο βξίζθεηαη δπζηπρψο ζε θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο θαη αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν 

ζπξξίθλσζεο θαη νπηζζνδξφκεζεο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πνιηηηθψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ θαη ηεο εμ΄ απηψλ αξλεηηθήο επίδνζήο ηνπ. 

Ν εθεζπραζκφο, πνπ πξνέθπςε απφ ην φηη ε Δ.Δ. παξείρε εληζρχζεηο γηα λα 

παξάγνληαη πξντφληα πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη κε πνιχ πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλν άιισλ ρσξψλ, δελ επέηξεςε ηελ νηθνλνκηθή βειηίσζε θαη ηνλ 

ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

Αληίζεηα ζα έπξεπε λα παξάγνληαη πξντφληα, ζηα νπνία πιενλεθηεί 

ζπγθξηηηθά ε ρψξα καο θαη ηα νπνία έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά. Θα 

έπξεπε επίζεο λα βειηηψλνληαη νη απνδφζεηο θαη θπξίσο ε πνηφηεηα ησλ 
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πξντφλησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεο εκπνξίαο. Ρέινο, λα κεηψλεηαη ην θφζηνο, γηα 

λα εδξαησζνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη λα θαηαθηήζνπλ αγνξέο εθηφο ζπλφξσλ. 

Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, εδψ θαη ρξφληα, είλαη ε 

έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε απψιεηα αγνξψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα εηζνδήκαηνο. 

Π’ απηφ νθείιεηαη ε ζπλερήο επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ είλαη εκθαλήο θαη ζηνλ απιφ παξαηεξεηή 

απφ ηελ θπξηαξρία ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ εηδψλ 

δηαηξνθήο ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ, αθφκε φκσο θαη ζηηο ιατθέο αγνξέο.  

Ρα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν αγξνηηθφο ηνκέαο 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο καο, πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, είλαη απφ 

ηηο πην θησρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ρν αθαζάξηζην αγξνηηθφ πξντφλ γηα πνιιά ρξφληα παξέκεηλε ζηάζηκν ή κεησλφηαλ. 

 Ρν εκπνξηθφ ηζνδχγην αγξνηηθψλ πξντφλησλ έγηλε έληνλα ειιεηκκαηηθφ, ελψ παξάιιεια 

ράζεθαλ νη επθαηξίεο γηα πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο. 

 Ζ εζσηεξηθή αγνξά θαηαθιχδεηαη απφ εηζαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα, λσπά θαη 

κεηαπνηεκέλα. 

 Πηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο νινέλα θαη ιηγφηεξν ζπλαληά θαλείο ηα πνηνηηθά αγξνηηθά 

πξντφληα ειιεληθήο πξνέιεπζεο, ελψ ε θαιιηέξγεηα παξαδνζηαθψλ εμαγψγηκσλ 

πξντφλησλ κεηψζεθε δξακαηηθά. 

 Ρα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ επηδεηλψζεθαλ, αληί λα 

βειηησζνχλ. Ν θιήξνο παξακέλεη κηθξφο, ε ειηθία ησλ αγξνηψλ κεγάιε θαη ηα έξγα 

ππνδνκήο ειάρηζηα. Ζ θαηάξηηζε ηνπ αγξφηε θαη ν ηερληθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

 

Πηαζεξφ θαη ακεηαθίλεην ζηφρν πξέπεη λα απνηειεί ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, κε θχξην κνριφ έλα δπλακηθφ, πνιπιεηηνπξγηθνχ 

ραξαθηήξα αγξνηηθφ ηνκέα, νξγαλσκέλν ζε επηρεηξεκαηηθή βάζε, πνπ ζα 

εθαξκφδεη ζχγρξνλε, θαηλνηφκν ηερλνινγία, ηφζν ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο, φζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. Έλαλ ηνκέα 

ειθπζηηθφ ζε επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηθαλφ λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζηελ 

εζσηεξηθή θαη ηε δηεζλή αγνξά. 
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Ρν δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε 

ειιεληθή γεσξγία, γίλεηαη φιν θαη πην αληαγσληζηηθφ.  

Δίλαη επλφεην επνκέλσο φηη, ζηα πιαίζηα απηά, ε ειιεληθή γεσξγία πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ε επηβίσζή ηεο ζα εμαξηεζεί, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζζεί ην 

κέιινλ ηνπ εγρψξηνπ ηνκέα. 

 Νη Έιιελεο αγξφηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε κε πξνζπάζεηεο γηα 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηξνθή πξνο παξαγσγή πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα 

λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δήηεζε.  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ, κε βάζε ηα λέα 

εζσηεξηθά θαη δηεζλή δεδνκέλα, αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ, κπνξεί λα 

πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο. 

Δπηδίσμε θαη ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ηα αγξνηηθά πξντφληα λα 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη λα εμάγνληαη ηππνπνηεκέλα, πηζηνπνηεκέλα, κε 

πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, κε νλνκαζία πξνέιεπζεο. 
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2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

2.1 Βαζηθά Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο 

2.1.1 ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΑ 
Ζ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απνηειεί κία ρσξηθή ελφηεηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 

18.811 η.ρικ. πνπ απαξηίδεηαη απφ επηά Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο: Ζκαζία, Θεζζαινλίθε, 

Θηιθίο, Ξέιια, Ξηεξία, Πέξξεο θαη Σαιθηδηθή. Ζ αιιαγή ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο 

απέδσζε 38 Γήκνπο ζηελ επηθξάηεηά ηεο, έλαληη ησλ 133 Γήκσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ην 

1997 κε ηελ αλαδηάηαμε ηνπ Θαπνδίζηξηα. 

 

Πρήκα 1: Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

 
Ξεγή: http://www.nath.gr 

 
 
 

Ζ Θεληξηθή Καθεδνλία ζπλνξεχεη θαη απνηειεί ηελ θχξηα νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή 

πχιε ηεο ρψξαο πξνο ηα Βαιθάληα. Απφ ηελ εδαθηθή ηεο επηθξάηεηα δηέξρεηαη ε ΞΑΘΔ θαη ε 

Δγλαηία Νδφο.  

Ζ Ξεξηθέξεηα ζπλδέεηαη κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο κέζσ ηεο ΞΑΘΔ, ηεο Δγλαηίαο Νδνχ 

θαη ησλ θαζέησλ πξνο απηήλ νδηθψλ αμφλσλ, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ηνπ 

αεξνδξνκίνπ «Καθεδνλία» θαη ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Δηδηθά ε νινθιήξσζε 

http://www.nath.gr/
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θαηαζθεπήο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ έρεη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζηνλ επξχηεξν βνξεηνειιαδηθφ ρψξν, ηελ αλαζηξνθή ηεο 

εζσζηξέθεηαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο, ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, κε 

ηα αλακελφκελα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε. 

 

Πρήκα 2: Γεσθπζηθφο ράξηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 
 

 
 
 

Ξεγή: http://www.rcm.gr 
 

Πε γεσθπζηθφ επίπεδν, ε Θεληξηθή Καθεδνλία έρεη έλαλ έληνλα νξεηλφ ραξαθηήξα κε 

πνιπάξηζκνπο νξεηλνχο φγθνπο ζηελ εδαθηθή ηεο επηθξάηεηα, νη ζεκαληηθφηεξνη ησλ νπνίσλ 

είλαη: ν Όιπκπνο θαη ηα Γπηηθά Ξηέξηα ζηελ Ξηεξία, ην Βέξκην ζηελ Ζκαζία, ν Άζσο θαη ν 

Σνινκψληαο ζηε Σαιθηδηθή, ν Σνξηηάηεο θαη ν Βεξηίζθνο ζηε Θεζζαινλίθε, ηα Θεξδχιιηα 

(Θεζζαινλίθε, Πέξξεο), ηα φξε Βξνληνχο ζηηο Πέξξεο, ε νξνζεηξά Θεξθίλε (Θηιθίο, Πέξξεο), 

ν Βφξαο, ην Ξίλνβν, ε Ρδέλα ζηελ Ξέιια, ην Ξάηθν (Ξέιια, Θηιθίο). Θιηκαηνινγηθά, ν 

ρεηκψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη 

ρηνλνπηψζεηο ζπλήζσο απφ ηα ηέιε Λνεκβξίνπ σο ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ελψ παξαηεξνχληαη 

θαη νιηθνί παγεηνί. Ρν θαινθαίξη είλαη δξνζεξφ κε ιίγεο ηνπηθέο βξνρέο. Κεηαμχ ησλ νξεηλψλ 

φγθσλ, δηακνξθψλεηαη έλα δπηηθφ θαη έλα αλαηνιηθφ πεδηλφ ηκήκα κε εμαηξεηηθά πινχζηα 

ρισξίδα θαη παλίδα. 

Πην δπηηθφ ηκήκα ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, πξνεξρφκελνη απφ ηα βφξεηα θαη ηα 

δπηηθά ξένπλ θαη εθβάινπλ ζηε ζάιαζζα νη πνηακνί Αιηάθκνλαο, Αμηφο, Γαιιηθφο, Ινπδίαο, 

http://www.rcm.gr/
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ελψ ζην αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα ξέεη θαη εθβάιεη ζηε ζάιαζζα ν πνηακφο Πηξπκφλαο. Νη 

νξεηλνί φγθνη, ην ζχζηεκα απνξξνήο θαη ε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο δηακνξθψλνπλ έλα 

ζχζηεκα ιηκλψλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηα βφξεηα ηκήκα ηεο Βεγνξίηηδαο, ηεο Γντξάλεο θαη ηεο 

ηερλεηήο ιίκλεο Θεξθίλεο, ηηο ιίκλεο Θνξψλεηα θαη Βφιβε ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ξαξαζαιάζζηεο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζε πέληε απφ ηηο επηά Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 

(εθηφο Θηιθίο θαη Ξέιιαο), σζηφζν ε Ζκαζία θαη νη Πέξξεο έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ κήθνο 

αθηνγξακκψλ. Πηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Ξηεξίαο θαη ζηηο ρεξζνλήζνπο ηεο Σαιθηδηθήο, νη 

νπνίεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν ζαιάζζην κέησπν, εληνπίδεηαη ε θπξηφηεξε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά θαη νμπκέλα πξνβιήκαηα, θπξίσο πεξηβαιινληηθά 

(φριεζε, ππνβάζκηζε γεσξγηθήο γεο, πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε) θαη πνιενδνκηθά 

(ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο, απζαίξεηε δφκεζε). Ζ κφλε λεζησηηθή πεξηνρή πνπ ππάγεηαη 

δηνηθεηηθά ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε Ακκνπιηαλή κε θχξηα παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

 

2.1.2 ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΑ 
Ν πιεζπζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο απνηειεί ηελ πιένλ βαζηθή παξάκεηξν πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηεο. Πηνπο επφκελνπο πίλαθεο 

απνηππψλεηαη ε πιεζπζκηαθή βάζε ηεο Ξεξηθέξεηαο ην 2011 θαη νη παξαηεξεζείζεο 

κεηαβνιέο ζε δηάξθεηα ηξηαθνληαεηίαο (1981- 2011) θαη δεθαεηίαο (2001 – 2011). 

Πεκεηψλεηαη φηη ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο είλαη νη απνγξαθέο πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ηεο 

Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο (ΔΙ.ΠΡΑΡ) κέρξη ην 2001, ελψ γηα λεψηεξεο ηηκέο αμηνπνηνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδηάκεζσλ εηψλ θαη ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 

2011. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο έρεη 1.874.590 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο 2011 ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο ζπγθεληξψλεη ην 58,92% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ή 1.104.460 θαηνίθνπο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1, πνιππιεζέζηεξε 

κεηά ηε Θεζζαινλίθε εκθαλίδεηαη ε Ξ.Δ. Πεξξψλ κε 9,39% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ελψ ε 

Ξ.Δ. Θηιθίο έρεη ην κηθξφηεξν πιεζπζκφ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο κε πνζνζηφ 4,29%. 
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    Ξίλαθαο 1: Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Κφληκνο πιεζπζκφο 2011 
Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κφληκνο 

πιεζπζκφο 
(2011) 

 

% επί 

Ππλφινπ 
Ξεξηθέξεηαο 

 

Ξπθλφηεηα 

κφληκνπ 
πιεζπζκνχ (αλά η.ρικ.) 

 

Ξ.Δ. Θεζζαινλίθεο 1.104.460 58,92 299,90 
 

Ξ.Δ. Πεξξψλ 176.050 9,39 44,37 

 

Ξ.Δ. Ζκαζίαο 140.710 7,51 82,73 
 

Ξ.Δ. Ξέιιαο 139.660 7,45 55,74 

 

Ξ.Δ. Ξηεξίαο 127.400 6,80 84,00 

 

Ξ.Δ. Σαιθηδηθήο 105.950 5,65 36,31 
 

Ξ.Δ. Θηιθίο 80.360 4,29 31,90 

 

Ξ.Θ.Κ 1.874.590 100,00 99,66 
 

    Ξεγή: Ξξνζσξηλά ζηνηρεία ΔΙ.ΠΡΑΡ, 2011. 

 

Πχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξίνδν 1981-2011, ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 

10,76% ελψ ν πιεζπζκφο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απμήζεθε θαηά 17,06%. Ν πιεζπζκφο 

απμήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο κε δηαθνξεηηθνχο φκσο ξπζκνχο αχμεζεο, 

εθηφο ηνπ Θηιθίο θαη ησλ Πεξξψλ ζηηο νπνίεο ζεκεηψλεηαη κείσζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηηο Δλφηεηεο κε ηελ εληνλφηεξε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ Σαιθηδηθή, ε 

Θεζζαινλίθε θαη ε Ξηεξία παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθά πνζνζηά πιεζπζκηαθήο αχμεζεο (34,05%, 

26,72%, 19,22% αληίζηνηρα) εληφο ηεο 30εηίαο. 
 

   Ξίλαθαο 2: Δμέιημε πιεζπζκνχ αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 1981 - 2011 
Γηνηθεηηθή 
δηαίξεζε 

1981 1991 2001 2011 % Αχμεζε 
πιεζπζκνχ 

1981-2011  

Ξ.Δ. Ζκαζίαο 133.750 139.934 143.618 140.710 5,20% 

Ξ.Δ. Θεζ/λίθεο 871.580 944.864 1.057.825 1.104.460 26,72% 

Ξ.Δ. Θηιθίο 81.562 81.720 89.056 80.360 -1,47% 

Ξ.Δ. Ξέιιαο 132.386 138.761 145.797 139.660 5,49% 

Ξ.Δ. Ξηεξίαο 106.859 116.763 129.846 127.400 19,22% 

Ξ.Δ Πεξξψλ 196.247 192.828 200.916 176.050 -10,29% 

Ξ.Δ. Σαιθηδηθήο 79.036 72.576 104.894 105.950 34,05% 

Ξ.Θ.Κ 1.601.420 1.687.626 1.871.952 1.874.590 17,06% 

Πχλνιν ρψξαο 9.739.589 10.259.900 10.964.020 10.787.690 10,76% 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ, Απνηειέζκαηα απνγξαθήο πιεζπζκνχ 1981, 1991, 2001, Ξξνζσξηλά απνηειέζκαηα απνγξαθήο   

πιεζπζκνχ 2011. 
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Υζηφζν, παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε δεθαεηία 2001-

2011 δηαπηζηψλνπκε σο επί ην πιείζηνλ, πιεζπζκηαθή ζηαζηκφηεηα κε πνιχ κηθξνχο αξηζκνχο 

πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. Κφλνλ νη Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Σαιθηδηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 

παξνπζηάδνπλ κία κηθξή πνζνζηηαία ζεηηθή κεηαβνιή (4,41% θαη 1,01% αληίζηνηρα) θαη ελψ 

ζπλνιηθά ε Ξεξηθέξεηα δε ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε, ζε πέληε απφ ηηο επηά 

Δλφηεηέο ηεο νη ξπζκνί αχμεζεο είλαη αξλεηηθνί. Ζ ζεκαληηθφηεξε κείσζε παξνπζηάδεηαη ζηελ Ξ.Δ. 

Πεξξψλ (-12,38%) θαη ζηελ Ξ.Δ. Θηιθίο (-9,76%). 

 
    Ξίλαθαο 3: Δμέιημε πιεζπζκνχ αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 2001 - 2011 

Ξεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα 

Ξιεζπζκφο 
2001 

% πιεζπζκνχ 
επί Ππλφινπ 

Ξ.Θ.Κ (2001) 

Ξιεζπζκφο 
2011 

% πιεζπζκνχ 
επί Ππλφινπ 

Ξ.Θ.Κ (2011) 

Κεηαβνιή 
πιεζπζκνχ 

2001-11 

Ξ.Δ. Θεο/θεο 1.057.825 56,51% 1.104.460 58,92% 4,41% 

Ξ.Δ. Πεξξψλ 200.916 10,73% 176.050 9,39% -12,38% 

Ξ.Δ. Ζκαζίαο 143.618 7,67% 140.710 7,51% -2,02% 

Ξ.Δ. Ξέιιαο 145.797 7,79% 139.660 7,45% -4,21% 

Ξ.Δ. Ξηεξίαο 129.846 6,94% 127.400 6,80% -1,88% 

Ξ.Δ. Σαι/θήο 104.894 5,60% 105.950 5,65% 1,01% 

Ξ.Δ. Θηιθίο 89.056 4,76% 80.360 4,29% -9,76% 

Ξ.Θ.Κ 1.871.952 100,00% 1.874.590 100,00% 0,14% 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία. 

      Ξίλαθαο 4: Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Κεηαβνιέο 
 ΡΗΚΔΠ 2001 ΡΗΚΔΠ 2011 ΚΔΡΑΒΝΙΖ 

Ππλνιηθφο πιεζπζκφο Ξ.Θ.Κ. 1.871.952 1.874.590 +2.638 

% επί ζπλφινπ ρψξαο 17,07 17,38 +0,31 

% Κέζε Δηήζηα κεηαβνιή δεθαεηίαο 1,04 0,01 -1,03 

Ξπθλφηεηα (άηνκα/ η.ρικ.) 99,51 99,66 +0,15 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία. 

 

Ρν απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ αξλεηηθψλ ξπζκψλ θπζηθήο αχμεζεο θαη 

απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο, θπξίσο εηζξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ, θαηαγξάθεηαη 

ζηνπο ζρεηηθά ρακεινχο, αιιά απμεηηθνχο ξπζκνχο πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο πνπ 

πξνβιέπνληαη έσο ην 2030 ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, θαηλφκελν ην νπνίν γεληθεχεηαη ζηε 

ρψξα ζχκθσλα κε ηηο δεκνγξαθηθέο πξνβιέςεηο. Δίλαη αλαγθαίνο, επνκέλσο, ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ν απμαλφκελνο 

θφξηνο ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο κεγέζπλζεο. Ξξνβιέπεηαη, επίζεο, επηηάρπλζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο, κε ζπλέπεηα ηελ απμαλφκελε επηβάξπλζε ησλ ηνπηθψλ ππνδνκψλ 

πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ειηθησκέλσλ.  
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2.1.3 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ  
Αλαιχνληαο ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Θεληξηθήο  Καθεδνλίαο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε Ξεξηθέξεηα παξάγεη ην 15,03% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 

(2ε κεγαιχηεξε  ζπκκεηνρή πεξηθέξεηαο  κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ ζπκκεηέρεη 

κε 43,4%), αιιά εκθαλίδεηαη 8ε ζηελ θαηάηαμε ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο1 γηα ην θαηά 

θεθαιή πξντφλ θαη ππνιείπεηαη ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. Πηνπο Ξίλαθεο 5 θαη 6 

παξνπζηάδεηαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΞ), θαζψο θαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΞ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη παλειιαδηθφ επίπεδν γηα ην δηάζηεκα 2004-2009.   

 

Ξίλαθαο 5: Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξντφλ (ΑΔΞ) ζε εθαη. € 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ξ.Θ.Κ 27.149 27.396 29.550 31.431 35.458 35.334 

Διιάδα 196.602 197.645 213.207 228.180 236.917 235.017 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ επί 

ζπλφινπ ρψξαο 

13,81 13,86 13,86 13,77 14,97 15,03 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία. 

 

 

Ξίλαθαο 6: Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξντφλ (ΑΔΞ) θαηά θεθαιή ζε εθαη. € 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ξ.Θ.Κ 15.453 14.303 15.362 16.271 18.275 18.123 

Διιάδα 19.232 17.800 19.124 20.386 21.084 20.830 

% Ξεξηθ. θ.θ. ΑΔΞ 

επί κ.ν. ρψξαο 

80,35 80,35 80,33 79,81 86,68 87,00 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία. 

 

Πρεηηθά κε ην θαηά θεθαιή ΑΔΞ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, κειεηψληαο 

ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία παξαηεξείηαη: (α) αχμεζε ζε απφιπηα κεγέζε ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, (β) πζηέξεζε ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΞ ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ην κέζν φξν ηεο ρψξαο. 

Ρν πςειφηεξν θαηά θεθαιή ΑΔΞ θαηαγξάθεηαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, θαη 

έπνληαη ε Αηηηθή θαη ε Πηεξεά Διιάδα.  

Υο πξνο ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο πξνθχπηεη 

ζαθέζηαηε ππεξνρή ηεο Ξ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε πνζνζηφ 65,26% ην 2008. Νη ππφινηπεο 

Δλφηεηεο ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηθεξεηαθφ ΑΔΞ κε πνζνζηά θάησ ηνπ 7%. Πρεδφλ ηζφπνζε 

                                                 
1
 Δεληίο Τύπος ΕΛ.ΣΤΑΤ. (31/3/2011): Πεπιθεπειακοί Λογαπιαζμοί 2009. 
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ζπκκεηνρή παξνπζηάδνπλ ε Ξ.Δ. Ζκαζίαο (6,77%), ε Ξ.Δ. Πεξξψλ (6,62%) θαη ε Ξ.Δ. 

Ξέιιαο (6,49%). 

 

   Ξίλαθαο 7: Ξνζνζηηαία ζπκκεηνρή αλά Ξ.Δ. ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηθεξ. ΑΔΞ 

 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* Κεηαβνιή 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Ζκαζίαο 6,83 6,72 6,75 6,26 6,77 -0,06 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Θεζ/θεο 65,02 64,92 64,91 66,17 65,26 +0,24 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Θηιθίο 4,12 4,29 4,31 4,10 4,37 +0,25 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Ξέιιαο 6,36 6,44 6,48 6,48 6,49 +0,13 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Ξηεξίαο 5,62 5,59 5,27 5,25 5,40 -0,22 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Πεξξψλ 7,02 6,85 7,10 6,62 6,62 -0,40 

% Ξεξηθ. ΑΔΞ Ξ.Δ. Σαι/θήο 5,03 5,18 5,18 5,12 5,09 +0,06 

% ΞΘΚ/ Διιάδα 15,59 15,52 15,32 15,18 14,97 -0,62 

  Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία, *Ξξνζσξηλά Πηνηρεία. 

 
 

 

Πρήκα 3. Ππκκεηνρή ησλ ΞΔ ζην ΑΔΞ ηεο ΞΘΚ 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΑΞΑ) ζπλνιηθά θαη θαηά 

ηνκέα παξαγσγήο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παλειιαδηθφ επίπεδν γηα ην δηάζηεκα 2004-2009.   

Ξίλαθαο 8: Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία (ΑΞΑ) ζε εθαη. € 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ξ.Θ.Κ 26.824 28.757 26.173 27.793 31.379 31.664 

Διιάδα 193.286 207.751 188.841 201.770 209.662 210.605 

% Ξεξηθ. ΑΞΑ επί 

ζπλφινπ ρψξαο 

13,88 13,84 13,86 13,77 14,97 15,03 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία. 



  

 

       Ξίλαθαο 9: Αθαζάξηζηε Ξξνζηηζέκελε Αμία (ΑΞΑ) αλά ηνκέα παξαγσγήο (εθαη. €) 
 

       Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία 

 ΞΟΥΡΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΔΡΔΟΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΗΡΝΓΔΛΖΠ ΡΝΚΔΑΠ 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ξ.Θ,Κ 1.690 1.703 1.450 1.463 1.365 1.377 7.097 7.268 7.127 7.387 6.232 6.136 18.037 19.785 17.596 18.943 23.782 24.151 

Διιάδα 8.450 8.352 7.664 7.649 6.574 6.620 39.436 40.307 39.615 41.051 37.990 37.457 145.400 
159.09
2 

141.561 153.069 165.099 166.529 

% Ξεξηθ. 
ηνκεαθφ ΑΞΑ 
επί ζπλφινπ 

ρψξαο 

20,0 20,4 18,9 19,1 20,8 20,8 18,0 18,0 17,9 17,9 16,4 16,4 12,4 12,4 12,4 12,4 14,4 14,5 

Δζληθφο Κ.Ν. 
(%) 

4,4 4,0 4,0 3,8 3,1 3,1 20,4 19,4 21,0 20,3 18,1 17,8 75,2 76,6 75,0 75,9 78,7 79,1 
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Υο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε ηνκέα παξαγσγήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηε 

ζχλζεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ παλειιαδηθά ην 2009, απφ ηνλ Ξίλαθα 9 δηαπηζηψλνπκε 

φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία ζπκκεηέρεη θαηά 20,8% ζηελ ΑΞΑ ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα ζε επίπεδν ρψξαο. Θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009, ε ζπκκεηνρή 

απμήζεθε πνζνζηηαία απφ 20% ζε 20,8% σζηφζν ζεκεηψζεθε κείσζε ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο. Ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο Ξεξηθέξεηεο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΑΞΑ παλειιαδηθά. Ζ δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή πεξηθέξεηαο κεηά ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία είλαη ηεο Θεζζαιίαο κε 

13%, αθνινπζεί ε Γπηηθή Διιάδα κε πνζνζηφ 11,6%, ελψ νη ππφινηπεο Ξεξηθέξεηεο 

παξνπζηάδνπλ πνζνζηά θάησ ηνπ 10%. Ν παλειιαδηθφο κέζνο φξνο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΑΞΑ ην 2009 είλαη κφιηο 3,1%. 

Ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη θαηά 16,4% ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία 

ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζε επίπεδν ρψξαο. Θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009, ε ζπκκεηνρή 

κεηψζεθε πνζνζηηαία απφ 18% ζε 16,4% θαη ζεκεηψζεθε αληίζηνηρε κείσζε ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο. Ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία έρεη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή κεηά ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο (33,4%) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο Ξεξηθέξεηεο 

ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΑΞΑ παλειιαδηθά. Ν παλειιαδηθφο κέζνο φξνο ζπκκεηνρήο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΑΞΑ ην 2009 είλαη 17,8%, θαη ζπγθξηηηθά ε 

Θεληξηθή Καθεδνλία  ππνιείπεηαη ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. 

Ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη θαηά 14,5% ζηελ ΑΞΑ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζε 

επίπεδν ρψξαο. Θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009, ε ζπκκεηνρή απμήζεθε πνζνζηηαία απφ 

12,4% ζε 14,5% θαη ζεκεηψζεθε αληίζηνηρε αχμεζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Ν ηξηηνγελήο 

ηνκέαο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία έρεη ηελ δεχηεξε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή κεηά ηελ 

Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο (47,2%) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο Ξεξηθέξεηεο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

ΑΞΑ παλειιαδηθά, απφ ηελ νπνία φκσο ππνιείπεηαη ζπληξηπηηθά. Ν παλειιαδηθφο κέζνο 

φξνο ζπκκεηνρήο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΑΞΑ ην 2009 είλαη 79,1%, θαη 

έηζη ε Θεληξηθή Καθεδνλία ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. 

Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θάζε παξαγσγηθνχ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο γηα ηα έηε 2004 θαη 2009 αληίζηνηρα θαίλεηαη 

παξαθάησ: 
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Πρήκα 4. Ππκκεηνρή ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Ξεξηθεξεηαθή ΑΞΑ (2004 θαη 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζπγθξηηηθά ηνκέαο ζηελ Ξεξηθέξεηα κε 

πνζνζηφ 76,26% ην 2009, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2004 φπνπ ε 

ζπκκεηνρή ήηαλ 67,24%. Ξαξαηεξψληαο ηα δηαρξνληθά ζηνηρεία, είλαη πξνθαλήο ε έληνλε 

ηξηηνγελνπνίεζε ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

Νη άιινη δχν ηνκείο παξνπζίαζαλ κείσζε, εηδηθά ν δεπηεξνγελήο ν νπνίνο απφ 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 26,46% ζηελ πεξηθεξεηαθή ΑΞΑ ην 2004, εκθαλίδεη γηα ην 2009 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή χςνπο 19,38%. Ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009 

παξνπζίαζε πνζνζηηαία κείσζε θαηά 2 κνλάδεο πεξίπνπ, απφ 6,30% ζε 4,35%. 

  

Νη ηάζεηο αιιά θαη ε βαξχλνπζα ζέζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο δηαθαίλνληαη επνπηηθά ζην αθφινπζν 

δηάγξακκα. 
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Πρήκα 5 Ρνκεαθή ζχλζεζε Ξξνζηηζέκελεο αμίαο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο   

 

 
 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα κέηξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, ε Θεληξηθή 

Καθεδνλία απνηειεί νηθνλνκηθφ ππνζχλνιν αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο επίδνζεο θαη ηεο 

ηνκεαθήο δηάξζξσζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηφζν νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν 1998-2001, εληζρχνληαο ηδηαίηεξα ηελ εζσηεξηθή δήηεζε 

(κείσζε ησλ επηηνθίσλ, εηζξνή πφξσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία ηεο Δ.Δ.), φζν φκσο θαη 

νη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηελ Διιάδα ηελ επφκελε 

ηξηεηία, είλαη ελεξγνί ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

  

Τομεακή Σύνθεζη Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ - Μέζορ Όπορ Εηών 
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3. ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ 
 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο γηα ην 2009, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε πνζνζηφ 12%, ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα ζε πνζνζηφ 21% θαη ζηνλ ηξηηνγελή θαηά 67%. Δπίζεο, παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή πηψζε ζε απφιπηα κεγέζε, κε ηδηαίηεξε απνδπλάκσζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ελψ 

απμάλεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παξαηεξνχκελε 

ζπλερίδεηαη ε ηάζε ηξηηνγελνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

  

Ξίλαθαο 10: Δξγαηηθφ δπλακηθφ αλά ηνκέα παξαγσγήο (2005 – 2009) 
 Ξ.Θ.Κ 

(2005) 
Διιάδα 
(2005) 

Ξ.Θ.Κ (2009) Διιάδα 
(2009) 

Α’γελήο ηνκέαο 166.751 956.084 165.435 972.926 

Β’γελήο ηνκέαο 361.794 1.909.001 295.095 1.802.916 

Γ’γελήο ηνκέαο 875.509 5.443.378 923.728 5.624.333 

Πχλνιν 1.404.054 8.308.463 1.384.258 8.400.175 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ηεο ρψξαο σο βάζε ζχγθξηζεο θαη ζηάζκηζεο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηνπο 

Ρνκείο  Γεσξγίαο, Θηελνηξνθίαο θαη  Αιηείαο θαη ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο 

Αγξνηηθήο  Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Ξ.Θ.Κ απφ ηελ 

Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή, ηνλ ΔΙΝΓΑΘ θαη ην Ρκήκα Αγξνηηθήο Πηαηηζηηθήο (Γηεχζπλζε 

Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο & Ρεθκεξίσζεο ηνπ ΞΑΑΡ). 
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3. 1 ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 
 

Απφ ηε γεληθή δηαζηξσκάησζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο θπηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, πξνθχπηεη ε πνιχπιεπξε θαη πνιπζήκαληε ζπκβνιή ηεο ζηε 

ηειηθή δηακνξθνχκελε θξίζηκε κάδα αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο. 

Ξίλαθαο 11. Δθηάζεηο θαιιηεξγεηψλ θαη αγξαλάπαπζεο θαηά θαηεγνξία θαη αλά Ξ.Δ ην έηνο 
2007  

 ΠΛΝΙΝ 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ 

ΘΑΗ 
ΑΓΟΑΛΑΞΑΠΖΠ 

ΑΟΝΡΟΑΗΔΠ 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

ΘΖΞΔΡΗΘΖ 
ΓΖ 

ΑΚΞΔΙΗΑ, 
ΠΡΑΦΗΓΑΚΞΔΙΝΗ 

ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ ΑΓΟΑΛΑΞΑΠΖ 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 37.024.620 19.929.113 1.046.550 1.247.759 10.096.663 4.704.535 

ΞΘΚ 7.220.927 5.323.486 178.129 66.506 1.100.737 552.069 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 672.896 354.042 20.845 8.461 248.182 41.366 

ΞΔ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1.517.915 1.237.800 47.496 15.697 50.103 166.819 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 1.145.698 1.049.079 10.363 5.418 12.337 68.501 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 919.164 517.402 46.989 8.525 322.156 24.092 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 563.790 405.057 16.619 2.335 69.412 70.367 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 1.482.889 1.287.487 22.468 7.286 86.109 79.539 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 918.575 472.619 13.349 18.784 312.438 101.385 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 
 

Ξίλαθαο 12: Ξνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο θαηά θαηεγνξία θαη αλά ΞΔ ην έηνο 2007 

  ΠΛΝΙΝ  
ΞΝΡΗΠΡΗΘΥΛ 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ  

ΑΟΝΡΟΑΗΔΠ 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

ΘΖΞΔΡΗΘΖ 
ΓΖ 

ΑΚΞΔΙΗΑ, 
ΠΡΑΦΗΓΑΚΞΔΙΝΗ 

ΓΔΛΓΟΥΓΔΗΠ 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 14.471.685 9.168.145 1.015.556 456.885 3.831.099 

ΞΘΚ 3.488.246 2.388.763 177.752 45.419 876.312 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 574.906 300.629 20.845 6.656 246.776 

ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 601.941 522.107 47.371 9.373 23.090 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 203.527 182.727 10.363 4.204 6.233 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 731.596 370.933 46.989 7.312 306.362 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 244.699 169.829 16.619 2.295 55.956 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 900.350 807.385 22.468 4.647 65.850 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 231.227 35.153 13.097 10.932 172.045 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

Πχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 2009 ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο, 

ζηελ Ξεξηθέξεηα  Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ην 48% (3.439.017 ζηξ.) ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο 
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γεο  είλαη αξδεπφκελν. Ζ αλαινγία ηνπ αξδεπφκελνπ εδάθνπο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Πηε Ξ.Δ Ζκαζίαο ε αξδεπφκελε έθηαζε θαηαιακβάλεη ην 88% 

ηεο θαιιηεξγνχκελεο, ζηελ Ξ.Δ Θεζζαινλίθεο ην 41%, ζηελ Ξ.Δ Θηιθίο ην 17%, ζηελ Ξ.Δ 

Ξέιιαο ην 81%, ζηελ Ξ.Δ Ξηεξίαο ην 48%, ζηελ Ξ.Δ Πεξξψλ ην 54% θαη ζηελ Ξ.Δ 

Σαιθηδηθήο ην 25%.  

 Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εθηάζεσλ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αξδεπζεηζψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία γηα ηελ πεξίνδν 

1978-2008. Ζ αξδεπφκελε έθηαζε θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2008 απμήζεθε θαηά 258.811 

ζηξ.  

Ξίλαθαο 13. Αξδεπφκελε έθηαζε ηεο ΞΘΚ (πεξίνδνο 1978-2008) 

Ξεγή : πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 

 

Ζ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο έρεη κεγαιχηεξε αλαινγία αξδεπφκελνπ 

εδάθνπο απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο ρψξαο. Ξξφθεηηαη γηα έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

γεσξγίαο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ ζπλνιηθή 

έθηαζε γεσξγηθήο γεο είλαη 7.220.927 ζηξ. (πεξίπνπ 19,5 % ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ ηεο ρψξαο) θαη θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 39% ηεο έθηαζεο ηεο Θ. Καθεδνλίαο 

Ζ Θ. Καθεδνλία απνδεηθλχεηαη επλνεκέλε, απφ απφςεσο θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, 

πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Νη Ξ.Δ Θεζζαινλίθεο, Θηιθίο, Πεξξψλ, Σαιθηδηθήο θαη Ζκαζίαο είλαη νη 

πην επλνεκέλεο απφ απφςεσο αλαινγίαο θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ.  

Ζ θαηαλνκή ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο (ζηνηρεία 2007) θαηά θαηεγνξίεο 

θαιιηεξγεηψλ είλαη: αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο 74%, θεπεπηηθή γε 2%, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 

15%, άκπεινη 1% θαη αγξαλάπαπζε 8 %. Ζ θαηαλνκή απηή δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Ζ έθηαζε ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο ΞΔ Ζκαζίαο, Ξηεξίαο 

θαη Σαιθηδηθήο είλαη αλαινγηθά κηθξφηεξε απφ απηή ησλ άιισλ ΞΔ (Ξέιιαο, Θεζζαινλίθεο, 

Πεξξψλ θαη Θηιθίο), ελψ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελνηήησλ φζνλ αθνξά 

θπξίσο ηελ έθηαζε ηεο θεπεπηηθήο γεο θαη ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ. Νη δηαθνξέο απηέο 

ΔΗΓΝΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Αξνηξαίεο 1.801.222 2.024.422 2.101.730 2.253.735 452.513 229.313 152.005 

Θεπεπηηθή γε 244.504 247.800 255.831 168.243 -76.261 -79.557 -87.588 

Άκπεινη, Πηαθηδάκπεινη 14.862 19.084 19.790 43.714 28.852 24.630 23.924 

Γελδξψδεηο 437.792 552.504 679.640 850.110 412.318 297.606 170.470 

Αξδ. Θαιιηέξγεηεο 2.498.380 2.843.810 3.056.991 3.315.802 817.422 471.992 258.811 
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αληαλαθινχλ δηαθνξέο ζηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζηελ ππνδνκή, ζηελ 

παξαγσγηθή θαηεχζπλζε θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο κεηαμχ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία κε 

ηηο αληίζηνηρεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο δείρλεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο θπξίσο ζηελ 

αλαινγία ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο ακπέινπ. Ζ 

ίδηα ζχγθξηζε κε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα δείρλεη φηη ζε φιεο  εθηφο ηεο Ζκαζίαο θαη ηεο 

Σαιθηδηθήο ε αλαινγία ηεο έθηαζεο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ πξνο ηε ζπλνιηθή γεσξγηθή 

έθηαζεο είλαη πςειφηεξε ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Πηηο ΞΔ Ζκαζίαο, Ξέιιαο θαη Σαιθηδηθήο 

νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνπλ κεγαιχηεξε αλαινγηθά έθηαζε απφ απηή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ρψξαο, φπσο θαη ε θεπεπηηθή γε ζηηο ΞΔ Ζκαζίαο, Θεζζαινλίθεο, Ξέιιαο θαη 

Ξηεξίαο. 

 

Πρήκα 6. Πχγθξηζε ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο θαη αξδεπφκελεο έθηαζεο 
Ξεξηθέξεηεαο Θεληξηθή Καθεδνλίαο 
 

 

 

 

 

 

 

πλνιηθή 
 γεωξγηθή γε 

 
7.187.853 ζηξ 

Αξδεπζείζα γε 
3.439.017 ζηξ 

 
48%  

επί ηνπ ζπλόινπ 
ηεο ΠΚΜ 

πλνιηθέο εθηάζεηο γεωξγηθήο γεο θαη αξδεπζεηζώλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ην 2009 (ΔΥΔ) 
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Πρήκα 7. Πχγθξηζε ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο θαη αξδεπφκελεο έθηαζεο 
Ξεξηθέξεηεαο Θεληξηθή Καθεδνλίαο αλά ΞΔ 

 

 
 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ 14. Γηαρξνληθή κεηαβνιή γεσξγηθήο γεο, θαιιηεξγεηψλ θαηά θαηεγνξίεο θαη 
αγξαλάπαπζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (ζηξέκκαηα) 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Πχλνιν θαιιηεξγεηψλ 
θαη αγξαλάπαπζεο 

7.411.751 7589529 7678978 7224871 -186.880 -364658 -454107 

Αξνηξαίεο 6.226.456 6263211 6187899 5423501 -802.955 -839710 -764398 

Θεπεπηηθή γε 265.327 309554 259834 171551 -93.776 -138003 -88283 

Ακπεινη - 
Πηαθηδάκπεινη 

82.969 58924 60235 66369 -16.600 7445 6134 

Γελδξψδεηο 695.322 783194 913042 1091174 395.852 307980 178132 

Αγξαλάπαπζε 141.677 174646 257968 472276 330.599 297630 214308 

Πηηεξά γηα θαξπφ 4.360.205 4451444 4799714 3920725 -439.480 -530719 -878989 

Καιαθφ Πηηάξη 2062093 1527252 1069111 585463 -1.476.630 -941789 -483648 

Πθιεξφ Πηηάξη 756121 1397061 2368817 2131213 1.375.092 734152 -237604 

Θξηβάξη 1058887 837704 664751 207074 -851.813 -630630 -457677 

Βξψκε 43095 26698 52130 32405 -10.690 5707 -19725 

Πίθαιε 4481 15049 46535 34540 30.059 19491 -11995 

Θαιακπφθη 272290 487662 441585 705575 433.285 217913 263990 

Θαιακπφθη 
ζπγθαιιηεξγνχκελν 

21734 15290 5758 2922 -18.812 -12368 -2836 
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Οχδη 141327 144578 150585 209888 68.561 65310 59303 

Ινηπά 177 150 392 11645 11.468 11495 11253 

Βξψζηκα φζπξηα 64987 26751 18602 5902 -59.085 -20849 -12700 

Φαζφιηα 37898 18954 14545 2902 -34.996 -16052 -11643 

Φαζφιηα 
ζπγθαιιηεξγνχκελα 

16593 3848 2162 163 -16.430 -3685 -1999 

Θνπθηά 1481 424 230 123 -1.358 -301 -107 

Φαθή 361 106 42 394 33 288 352 

Οεβχζηα 7537 2 1573 2141 -5.396 2139 568 

Ιάζπξνο (Φάβα) 16 3262 15 10 -6 -3252 -5 

Κπηδέιηα 1101 155 35 169 -932 14 134 

Θηελνηξνθηθά Όζπξηα 4370 1137 1042 0 -4.370 -1137 -1042 

Βίθνο 726 229 424 0 -726 -229 -424 

Οφβε 20 0 0 0 -20 0 0 

Ινχπηλα 0 0 0 0 0 0 0 

Ιάζπξνο 30 0 0 0 -30 0 0 

Ππφξνο Ρξηθπιιηψλ 3078 809 600 0 -3.078 -809 -600 

Ινηπά 516 99 18 0 -516 -99 -18 

Βηνκεραληθά Φπηά 1011167 1247974 1173796 933236 -77.931 -314738 -240560 

Θαπλφο 409230 439814 279999 66041 -343.189 -373773 -213958 

Βακβάθη Αξδεπηηθφ 
(Πχζπνξν) 

384320 494684 620915 0 -384.320 -494684 -620915 

Βακβάθη Μεξηθφ 
(Πχζπνξν) 

21947 62577 31781 0 -21.947 -62577 -31781 

Βακβάθη (ΠΛΝΙΝ) 406267 557261 652696 774761 368.494 217500 122065 

Πνπζάκη 2736 565 575 350 -2.386 -215 -225 

Ζιίαλζνο 214 62667 37865 15755 15.541 -46912 -22110 

Πφξγνο 215 122 227 0 -215 -122 -227 

Αξαρίδα 6890 9602 6779 358 -6.532 -9244 -6421 

Εαραξφηεπηια 185615 177943 181536 75971 -109.644 -101972 -105565 

Πφγηα 
 

0 14119 0 0 0 -14119 

Θηελνηξνθηθά Φπηά 
γηα ζαλφ 

621470 402017 363422 414309 -207.161 12292 50887 

Θαξπνχδηα - Ξεπφληα 
(Πχλνιν) 

52456 44740 40212 26019 -26.437 -18721 -14193 

Θαξπνχδηα 43449 33337 27488 
 

-43.449 -33337 -27488 

Ξεπφληα 9007 11403 12724 
 

-9.007 -11403 -12724 

Ξαηάηεο 48954 35759 23788 22257 -26.697 -13502 -1531 

Ρνκάηεο 132500 167684 116816 39890 -92.610 -127794 -76926 

Θξεκκχδηα μεξά 15694 12610 9164 4068 -11.626 -8542 -5096 

Φαζνιάθηα 10919 11919 8271 11458 539 -461 3187 

Ιάραλα 13641 17391 17660 0 -13.641 -17391 -17660 

Θνπλνππίδηα 1633 3415 6077 0 -1.633 -3415 -6077 

ΙΑΣΑΛΑ - 
ΘΝΛΝΞΗΓΗΑ 
(ΠΛΝΙΝ) 

15274 20806 23737 34341 19.067 13535 10604 

Θνινθπζάθηα 4894 5006 4424 5226 332 220 802 

Αγγνχξηα 3390 2983 3076 0 -3.390 -2983 -3076 

Κειηηδάλεο 7168 5555 4987 5028 -2.140 -527 41 

Αγγηλάξεο 44 133 24 0 -44 -133 -24 

Οαδίθηα - Αληίδηα 1436 2969 3226 0 -1.436 -2969 -3226 

Ππαλάθη 5192 6817 8112 0 -5.192 -6817 -8112 

Αξαθάο 10034 7700 4449 0 -10.034 -7700 -4449 

Κπάκηεο Αξδεπηηθέο 2615 3235 3062 0 -2.615 -3235 -3062 

Κπάκηεο Μεξηθέο 2273 667 481 0 -2.273 -667 -481 

Κπάκηεο (ΠΛΝΙΝ) 4888 3902 3543 5038 150 1136 1495 

Ξξάζα 5741 4709 5032 7182 1.441 2473 2150 

Ακπεινη 82966 67924 60235 0 -82.966 -67924 -60235 

Νηλάκπεινη 45867 36215 30204 0 -45.867 -36215 -30204 

Άκπεινη Δπηηξαπέδησλ 
Πηαθπιηψλ 

37099 31709 30031 0 -37.099 -31709 -30031 
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ΠΣΖΚΑ 8. ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΘΡΑΠΖ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΓΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 
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3.1.1 ΡΝΚΔΑΠ ΠΗΡΖΟΥΛ 
 

Ρα ζηηεξά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνµέα, αλ ζθεθηεί θαλείο ηελ 

πνιιαπιή ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, θπξίσο γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, ζαλ πξψηε 

χιε ζηελ έλδπζε θαη ζε µηθξφηεξν πνζνζηφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απαληψληαη φιεο νη 

θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ ζε κηα ζπλνιηθή έθηαζε πνπ πιεζηάδεη ηα 3.689.320 ζηξέκκαηα θαη ε 

νπνία απνηειεί ην 31% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά έθηαζεο ηεο Σψξαο. Ρα 

θπξηφηεξα ζηηεξά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ην 

ζθιεξφ ζηηάξη, ην καιαθφ ζηηάξη, ην θξηζάξη, ην θαιακπφθη θαη ην ξχδη. Ρα πέληε 

απηά πξντφληα απνηεινχλ ην 98% πεξίπνπ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζηηεξψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο.   

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε θαιιηέξγεηα ξπδηνχ ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία απνηειεί 

πεξίπνπ ην 83% ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε ξχδη έθηαζεο ηεο Σψξαο. Απαληάηαη θπξίσο ζηηο 

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Θεζζαινλίθεο (58 % επί ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο 

ζηε ρψξα καο) θαη Πεξξψλ 14%. 
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Ξίλαθαο 15. Δθηάζεηο θαη Ξαξαγσγή ζηηεξψλ αλά ΞΔ ην έηνο 2007       

  ΠΗΡΑΟΗ ΚΑΙΑΘΝ ΠΗΡΑΟΗ ΠΘΙΖΟΝ ΘΟΗΘΑΟΗ ΒΟΥΚΖ ΠΗΘΑΙΖ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝΠ (ρσξίο 
ζπγθαιιηέξγεηα) 

ΟΕΗ 

  ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 1.703.299 435.139 5.584.608 1.193.932 1.191.028 274.376 426.950 83.105 173.526 39.811 2.361.135 2.375.388 255.893 195.340 

ΞΘΚ 538.752 111.654 2.094.661 400.663 170.513 41.811 26.569 4.613 36.556 6.259 607.866 621.775 214.403 167.922 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 7.310 2.077 42.978 11.913 8.108 2.758 114 23 0 0 80.485 76.259 15690 9.332 

ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 148.232 32.389 432.931 84.373 49.376 11.846 9.071 1.933 28.553 4.490 95.367 93.077 149377 121.999 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 247.793 45.405 546.919 81.332 14.187 3.173 2.178 333 1.974 366 54.311 51.441 0 0 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 25.221 4.168 93.497 14.718 23.584 4.100 1.965 340 1.958 320 101.283 97.573 100 80 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 31.177 9.864 165.048 41.359 16.468 4.807 2.684 614 61 15 33.217 37.754 12800 10.240 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 50.648 12.755 456.176 102.025 38.617 10.340 95 20 2.745 628 239.960 262.244 36436 26.271 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 28.371 4.996 357.112 64.943 20.173 4.787 10.462 1.350 1.265 440 3.243 3.427 0 0 

ΞΖΓΖ: ΔΙ.ΠΡΑΡΞΖ 

 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ θαη ηδίνη ππνινγηζκνί 
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Πρήκα 9. Δθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά, Αξαβφζηην θαη ξχδη αλά ΞΔ

Ζκαζία  
169.664 

Θεζζαινλίθε  
979.171 Κηιθίο 

904.501 

Πέιια  
282.834 

Πηεξία 
257.603 

έξξεο  
929.145 

Χαιθηδηθή 
412.483 

Δθηάζεηο ζηηεξώλ ζε ζηξέκκαηα ην 2009 (ΔΥΔ) 

Ζκαζία  
79.804 

Θεζζαινλίθε 
92.322 

Κηιθίο 
48.997 

Πέιια 
101.664 

Πηεξία 
31.955 

έξξεο  
253.381 

Χαιθηδηθή 
3.328 

Δθηάζεηο Αξαβνζίηνπ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   

Ζκαζία  
17.970 

Θεζζαινλίθε 
171.735 

Κηιθίο 
0 

Πέιια 
720 

Πηεξία 
11.200 

έξξεο  
36.278 

Χαιθηδηθή 
0 

Δθηάζεηο Ρπδηνύ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   
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Ξαξά ηε ζπλερή θζίλνπζα πνξεία πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ 

ηνκέα ησλ ζηηεξψλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. 

Πην παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη ε κεηαβνιή ηεο θαιιηεξγνχκελεο 

έθηαζεο γηα ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηηεξά ηεο Ξεξηθέξεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 εηψλ.  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 16: Γηαρξνληθή κεηαβνιή γεσξγηθήο γεο, θαιιηεξγεηψλ θαηά θαηεγνξίεο θαη 
αγξαλάπαπζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (ζε ζηξέκκαηα) 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Πηηεξά γηα θαξπφ 4.360.205   4451444 4799714 3920725 -439.480 -530719 -878989 

Καιαθφ Πηηάξη 2062093 1527252 1069111 585463 -1.476.630 -941789 -483648 

Πθιεξφ Πηηάξη 756121 1397061 2368817 2131213 1.375.092 734152 -237604 

Θξηβάξη 1058887 837704 664751 207074 -851.813 -630630 -457677 

Βξψκε 43095 26698 52130 32405 -10.690 5707 -19725 

Πίθαιε 4481 15049 46535 34540 30.059 19491 -11995 

Θαιακπφθη 272290 487662 441585 705575 433.285 217913 263990 

Θαιακπφθη 
ζπγθαιιηεξγνχκελν 

21734 15290 5758 2922 -18.812 -12368 -2836 

Οχδη 141327 144578 150585 209888 68.561 65310 59303 

Ινηπά 177 150 392 11645 11.468 11495 11253 

 
 

Πρήκα 10. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηελ ΞΘΚ. Πχγθξηζε 1978-2008 

 
*Όπνπ 1,2,3,4 ζηνλ άμνλα ησλ ρ αληηζηνηρεί ζε 1978, 1985, 1990 , 2008. 

 

Απφ ην δηάγξακκα  δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαιιηέξγεηεο καιαθνχ θαη ζθιεξνχ 

ζηηαξηνχ αθνινπζνχλ κηα αληίζηξνθε πνξεία ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζε δξακαηηθή 

κείσζε ησλ εθηάζεσλ καιαθνχ ζίηνπ θαη αχμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζθιεξνχ ζίηνπ. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000
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ΣΑ

Η
  (
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) 

Εξζλιξθ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ των κυριότερων ςιτθρών ςτθν ΠΚΜ 

Μαλακό ιτάρι κλθρό ιτάρι Κριβάρι Καλαμπόκι Ρφηι 
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Ξαξά ηελ εληππσζηαθή άλνδν ηεο θαιιηέξγεηαο ζθιεξνχ ζίηνπ κεηά ηα πξψηα ρξφληα 

έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ ελ ζπλερεία θαηαγξάθεηαη κηα κείσζε ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ε νπνία πξνθαλψο αηηηνινγείηαη κε βάζε ηηο αιιαγέο ηνπ 

πιαηζίνπ επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Γηα ηα άιια δχν ζεκαληηθά 

ζηηεξά ηεο Ξεξηθέξεηαο ν κελ αξαβφζηηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζηαζεξή πνξεία 

ελψ ην θξηζάξη αθνινπζεί κηα θζίλνπζα πνξεία. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηεο αγνξάο ζηηεξψλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε ηα θπξηφηεξα είδε  γηα ηα έηε 2005 κέρξη 2010. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΩΓΗΚΏΝ ηηεξά Βξώκε

Γεκεηξηαθά (εθηόο από 

ζηηάξη θαη ζκηγάδη, 

ζίθαιε, θξηζάξη, βξώκε, 

θαιακπόθη, ξύδη, 

θαγόππξν ην εδώδηκν 

"καύξν ζηηάξη", θερξί, 

θερξί ην καθξό θαη 

ζόξγν ζε θόθθνπο)

Καιακπόθη 

(εθηόο από 

απηό πνπ 

πξννξίδεηαη 

γηα ζπνξά)

Καιακπόθη 

πνπ 

πξννξίδεηαη 

γηα ζπνξά Κξηζάξη

Ρύδη 

απνθινηωκέ

λν "ξύδη 

cargo ή ξύδη 

brun"

Ρύδη κε ην 

θινηό ηνπ 

"ξύδη paddy"

Ρύδη 

κηζνιεπθαζκ

έλν ή 

ιεπθαζκέλν, 

έζηω θαη 

γπαιηζκέλν ή 

ζηηιβωκέλν

Ρύδη ζε 

ζξαύζκαηα ίθαιε

ηηάξη θαη 

ζκηγάδη 

(εθηόο από 

ζηηάξη 

ζθιεξό)

ηηάξη 

ζθιεξό

όξγν ζε 

θόθθνπο

Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 73.639.673 189.543 2.689 24.293.352 16.069.617 4.032.674 417.259 445.937 3.535.774 4.484 3.900 24.305.762 40.941 113.682

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 87.326.618 44.299.780 4.097.904 15.998 3.680.149 37.387 17.614.648 2.037.062 6.975.432 8.564.654

Πνζόηεηα 

Δηζαγωγώλ (kg)
572.511.139

1.517.095 7.000 248.216.597 88.133.885 34.074.180 867.855 1.106.429 6.010.439 18.300 10.000 191.528.671 99.210 272.619

Πνζόηεηα 

Δμαγωγώλ (kg)
528.195.078

345.147.956 32.274.277 74.250 12.165.665 92.890 52.477.150 8.230.822 23.088.733 54.633.335

Ηζνδύγην ζε € 13.686.945 -189.543 -2.689 20.006.428 -11.971.713 -4.016.676 3.262.890 -408.550 14.078.874 2.032.578 -3.900 -17.330.330 8.523.713 -113.682

Ηζνδύγην ζε kg -44.316.061 -1.517.095 -7.000 96.931.359 -55.859.608 -33.999.930 11.297.810 -1.013.539 46.466.711 8.212.522 -10.000 -168.439.938 54.534.125 -272.619

Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 64.615.888 10.970 24.980 3.150.434 9.635.706 3.609.413 341.941 3.802.014 4.048.385 2.487.821 36.178.978 1.087.413 87.766

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 60.362.143 1.695 252.341 2.681.888 4.604.795 56.028 24.661.432 21.932.749 6.171.215

Πνζόηεηα 

Δηζαγωγώλ (kg)
399.064.315

73.340 25.100 19.987.113 30.393.531 30.425.474 761.860 20.115.660 5.641.077 9.485.164 273.929.800 7.498.360 215.213

Πνζόηεηα 

Δμαγωγώλ (kg)
221.258.389

340 1.371.921 2.224.659 14.850.562 421.125 66.393.102 101.615.876 34.380.804

Ηζνδύγην ζε € -4.253.745 -10.970 -23.285 -2.898.093 -6.953.818 -3.609.413 4.262.854 -3.745.986 20.613.047 -2.487.821 0 -14.246.229 5.083.802 -87.766

Ηζνδύγην ζε kg -177.805.926 -73.340 -24.760 -18.615.192 -28.168.872 -30.425.474 14.088.702 -19.694.535 60.752.025 -9.485.164 0 -172.313.924 26.882.444 -215.213

Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 43.820.320 23.460 242.626 6.473.072 3.486.083 2.174.313 774.486 698.656 4.163.925 5.221 1.925 25.138.796 347.984 131.941

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 62.248.054 2.426.892 336.594 8.400 2.659.258 1.524.213 28.525.646 2.719.488 19.314.735 4.731.900

Πνζόηεηα 

Δηζαγωγώλ (kg)
188.984.227

46.995 489.186 33.069.693 2.336.895 11.827.378 1.677.249 1.539.821 5.255.482 22.700 5.000 130.636.276 1.391.960 329.333

Πνζόηεηα 

Δμαγωγώλ (kg)
203.314.854

10.175.301 425.083 20.000 8.197.283 6.628.533 67.962.211 10.004.610 80.900.285 18.999.228

Ηζνδύγην ζε € 18.427.734 -23.460 -242.626 -4.046.180 -3.149.489 -2.165.913 1.884.772 825.557 24.361.721 2.714.267 -1.925 -5.824.061 4.383.916 -131.941

Ηζνδύγην ζε kg 14.330.627 -46.995 -489.186 -22.894.392 -1.911.812 -11.807.378 6.520.034 5.088.712 62.706.729 9.981.910 -5.000 -49.735.991 17.607.268 -329.333

Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 54.787.356 732.438 417.556 12.262.357 4.713.842 4.982.562 1.745.117 949.410 5.774.477 1.808 5.793 22.161.042 683.445 167.058

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 91.439.320 125.759 1.293.082 64.667 195.336 4.062.138 5.015.568 28.081.462 2.235.435 14.013.952 36.344.771 7.138

Πνζόηεηα 

Δηζαγωγώλ (kg)
193.564.003

3.439.187 1.344.549 54.925.462 1.460.227 23.393.073 3.001.755 2.023.238 7.402.048 2.280 10.210 92.387.590 3.023.642 395.029

Πνζόηεηα 

Δμαγωγώλ (kg)
240.895.914

246.655 267.400 4.522.813 251.187 498.640 7.906.499 12.497.892 52.678.585 5.564.549 48.400.944 108.052.999 7.750

Ηζνδύγην ζε € 36.651.964 -732.438 -291.797 -10.969.275 -4.649.175 -4.787.226 2.317.021 4.066.158 22.306.985 2.233.627 -5.793 -8.147.090 35.661.326 -159.920

Ηζνδύγην ζε kg 47.331.911 -3.192.532 -1.077.149 -50.402.649 -1.209.040 -22.894.433 4.904.744 10.474.654 45.276.537 5.562.269 -10.210 -43.986.646 105.029.357 -387.279

Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 32.807.814 230.661 208.036 1.757.364 6.994.782 1.669.897 311.927 1.668.765 5.733.615 21.356 18.003 11.878.750 1.959.742 154.755

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 97.812.470 35.395 146.427 2.850.954 1.610.307 28.904 5.103.763 6.867.038 24.443.119 1.537.972 7.524.161 47.651.617 12.813

Πνζόηεηα 

Δηζαγωγώλ (kg)
137.854.028

1.651.525 966.122 8.540.211 4.042.485 13.505.776 380.550 4.470.954 6.775.558 35.175 160.101 82.485.543 13.883.502 359.213

Πνζόηεηα 

Δμαγωγώλ (kg)
373.446.538

137.040 433.490 16.580.735 665.884 97.702 11.115.555 21.746.312 48.809.579 4.452.384 56.129.648 213.265.709 12.500

Ηζνδύγην ζε € 65.004.656 -195.266 -61.609 1.093.590 -5.384.475 -1.640.993 4.791.836 5.198.273 18.709.504 1.516.616 -18.003 -4.354.589 45.691.875 -141.942

Ηζνδύγην ζε kg 235.592.510 -1.514.485 -532.632 8.040.524 -3.376.601 -13.408.074 10.735.005 17.275.358 42.034.021 4.417.209 ###### -26.355.895 199.382.207 -346.713

Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 24.031.518 50.477 269.130 2.230.606 3.039.042 2.660.526 823.516 611.812 6.524.918 14.089 16.287 6.209.132 1.229.513 191.515

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 65.819.503 10.604 96.763 694.151 97.183 10.462 3.538.660 6.075.733 30.133.957 1.529.110 495.838 23.129.237 7.805

Πνζόηεηα 

Δηζαγωγώλ (kg)
80.955.990

314.416 2.115.106 8.972.561 2.010.880 19.262.697 1.279.411 1.175.871 9.596.270 29.341 83.341 28.420.473 7.015.820 362.450

Πνζόηεηα 

Δμαγωγώλ (kg)
241.924.628

26.325 235.396 1.842.192 165.625 32.250 7.938.131 24.661.782 63.905.538 5.778.395 411.775 136.918.469 8.750

Ηζνδύγην ζε € 41.787.985 -39.873 -172.367 -1.536.455 -2.941.859 -2.650.064 2.715.144 5.463.921 23.609.039 1.515.021 -16.287 -5.713.294 21.899.724 -183.710

Ηζνδύγην ζε kg 160.968.638 -288.091 -1.879.710 -7.130.369 -1.845.255 -19.230.447 6.658.720 23.485.911 54.309.268 5.749.054 -83.341 -28.008.698 129.902.649 -353.700

2009

2010

2005

2006

2007

2008

Ξίλαθαο 17. Ηζνδχγην αγνξάο ζηηεξψλ πεξηφδνπ 2005-2010 
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3.1.2 ΡΝΚΔΑΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠ 
 

Ρν βακβάθη ζεσξείηαη δηεζλψο έλα απφ ηα πην ζπνπδαία αγξνηηθά 

πξντφληα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ 

ρσξψλ παξαγσγήο ηνπ είλαη πνιχ κεγάιε. Γηα πνιιέο ρψξεο απνηειεί θχξηα 

πεγή εηζξνήο νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

Ξαξάγεηαη ζε 100 πεξίπνπ ρψξεο ζε φιεο ηηο Ζπείξνπο. Νη θπξηφηεξεο 

απφ ηηο ρψξεο απηέο είλαη ε Θίλα, νη Ζ.Ξ.Α., ε Ηλδία, ην Ξαθηζηάλ, ην 

Νπδκπεθηζηάλ, ε Ρνπξθία θαη ε Απζηξαιία. Πηελ Δπξψπε θαιιηεξγείηαη θπξίσο 

ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία θαη ζε κηθξέο εθηάζεηο ζηε Βνπιγαξία θαη ζηε 

Γηνπγθνζιαβία (Ξαπαθψζηα – Ραζνπνχινπ, 2002). 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

γεο, ηελ ππνθαηάζηαζε άιισλ πιηθψλ απφ ην βακβάθη θαη ηεο απαίηεζεο γηα 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο πθαζκάησλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θαηαλαισηψλ, απνηεινχλ ηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο άμνλεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ βακβαθηνχ. Ρν 

βακβάθη απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο γηα ηε ρψξα καο θαη 

ζηεξίδεη πιήξσο ηα εηζνδήκαηα νιφθιεξσλ πεξηνρψλ. Απηή ε ηφζν ζεκαληηθή 

θαιιηέξγεηα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα επηβίσζεο ζε κηα ειεχζεξε 

αληαγσληζηηθή αγνξά. Ρα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε 

δηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο θαη ζηελ πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

εθθνθθηζκέλνπ βακβαθηνχ ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή, ε νπνία πιένλ αλέξρεηαη ζε είθνζη 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο, ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηψλ. Ζ θαιιηεξγνχκελε κε βακβάθη έθηαζε, 

παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ζην επίπεδν ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη έσο 

ηξηαθνζίσλ ζαξάληα εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ. Δπνκέλσο ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο απνδίδεηαη ζε βειηηψζεηο ησλ απνδφζεσλ σο απνηέιεζκα 

βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ, λέσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, εθαξκνγήο άξδεπζεο, 

ρεκηθήο πξνζηαζίαο θαη άιισλ κεζφδσλ. 
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε παξήγαγε ειάρηζηεο πνζφηεηεο βακβαθηνχ πξηλ ην 

1981.Κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ηφηε Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή Έλσζε 

(Δ.Ν.Θ.) άξρηζε νπζηαζηηθά ε παξαγσγή βακβαθηνχ ε νπνία εληζρχζεθε κε ηελ 

έληαμε ηεο Ηζπαλίαο ην 1986. Βακβάθη επίζεο θαιιηεξγείηαη θαη ζηε 

Ξνξηνγαιία, αιιά ε παξαγσγή ηεο είλαη πνιχ κηθξή ζπγθξηηηθά κε απηέο ηεο 

Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο. Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή ηεο Ηζπαλίαο 

δηαηεξείηαη ζρεδφλ ζηαζεξή, ε παξαγσγή βακβαθηνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε, ράξε ζηελ εληππσζηαθή άλνδν ηεο 

βακβαθνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα ηηο δχν ηειεπηαίεο θπξίσο δεθαεηίεο . Ζ 

άλνδνο απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, 

αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο (άξδεπζε, εθκεράληζε), 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ απνδνηηθφηεξσλ πνηθηιηψλ θαη ζηελ εμάπισζε ησλ 

αγξνρεκηθψλ (European Commission, 2007). 

Έσο θαη ηηο κέξεο καο ε Δπξσπατθή παξαγσγή ζηεξίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ παξαγσγή ησλ δχν ρσξψλ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηζπαλίαο. Ζ 

Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπξσπατθή παξαγσγή θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

κε ην 80% ηεο παξαγσγήο (400.000 ζε ζχλνιν 500.000 ηφλσλ) θαη ε Ηζπαλία 

κε ην ππφινηπν 20% (Νξγαληζκφο βάκβαθνο, 2001). Υο παξαγσγφο, ε Δ.Δ. 

δηαδξακαηίδεη κηθξφ ξφιν ζηε δηεζλή ζθελή, ζπκβάιινληαο κφλνλ θαηά 

πεξίπνπ 2,5% ζηε ζπλνιηθή παγθφζκηα παξαγσγή. 

Δλψ ε παξαγσγή βακβαθηνχ ζηελ Δ.Δ. αθνξά ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ε 

εκπνξία θαη ε κεηαπνίεζε ηνπ δείρλνπλ λα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα φιεο 

ζρεδφλ. Ζ θαηαλάισζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αγγίδεη ην 5-6% ηεο 

παγθφζκηαο θαηαλάισζεο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 800.000 θαη 1.200.000 ηφλσλ 

βάκβαθνο (Eurostat, 2000). Νη αλάγθεο ηεο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ 

ηελ παξαγσγή ηεο, θαιχπηνληαη κε εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. Ζ Δ.Δ., κε 

708.000 ηφλνπο εηζαγσγψλ (θαηά ην 2004) θαη 227.000 ηφλνπο εμαγφκελνπ 

εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο εηζαγσγέο, ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. 
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Ξίλαθαο 18. Ηζνδχγην βάκβαθνο γηα ηα έηε 2005-2010 ζηελ ΞΘΚ 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΥΓΗΘΏΛ  Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν 
νχηε ρηεληζκέλν 

Βακβάθη, ιαλαξηζκέλν ή 
ρηεληζκέλν 

2005 Αμία Δηζαγσγψλ (€) 2.932.852 1.681 
Αμία Δμαγσγψλ (€) 90.667.499 638.904 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 2.792.372 278 
Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 98.014.168 868.134 

Ηζνδχγην ζε € 87.734.647 637.223 
Ηζνδχγην ζε kg 95.221.796 867.856 

2006 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 432.849   
Αμία Δμαγσγψλ  (€) 116.844.348 5.221 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 488.345  
Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 119.983.247 15.054 

Ηζνδχγην ζε € 116.411.499 5.221 
Ηζνδχγην ζε kg 119.494.902 15.054 

2007 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 2.666.131 286 
Αμία Δμαγσγψλ  (€) 60.400.883 393.350 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 3.195.142 29 
Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 63.147.720 291.130 

Ηζνδχγην ζε € 57.734.752 393.064 
Ηζνδχγην ζε kg 59.952.578 291.101 

2008 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 1.042.786 53.748 
Αμία Δμαγσγψλ  (€) 78.414.075 376.172 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 900.757 43.360 
Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 77.084.857 297.255 

Ηζνδχγην ζε € 77.371.289 322.424 
Ηζνδχγην ζε kg 76.184.100 253.895 

2009 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 2.839 32.450 
Αμία Δμαγσγψλ  (€) 120.999.493 3.066.799 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 570 29.724 
Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 130.938.165 3.015.658 

Ηζνδχγην ζε € 120.996.654 3.034.349 
Ηζνδχγην ζε kg 130.937.595 2.985.934 

2010 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 305 7.905 
Αμία Δμαγσγψλ  (€) 120.332.034 11.076.965 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 31 669 
Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 73.282.288 7.055.119 

Ηζνδχγην ζε € 120.331.729 11.069.060 
Ηζνδχγην ζε kg 73.282.257 7.054.450 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

Ζ Διιάδα γηα ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε απαηηεί 130.000 ηφλνπο 

πεξίπνπ εθθνθθηζκέλνπ βακβαθηνχ. Ζ ππφινηπε παξαγσγή (πεξίπνπ 300.000 

ηφλνη) εμάγεηαη θαη ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ πέκπηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ-εμαγσγέσλ βακβαθηνχ, εμάγνληαο ην 4,5% πεξίπνπ 

ησλ ζπλνιηθά εμαγφκελσλ πνζνηήησλ παγθνζκίσο. Ζ αμία ηνπ εμαγφκελνπ 
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βάκβαθνο αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην ηεο αμίαο φισλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

πνπ εμάγεη ε Διιάδα ( Δ.Π..Δ., 2002). 

Ζ βακβαθνθαιιηέξγεηα ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Θεληξηθή 

Καθεδνλία απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο πην δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο 

Διιεληθήο γεσξγίαο, κε ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ αγξνηηθή θαη ηελ Δζληθή 

νηθνλνκία γηαηί θαιιηεξγείηαη ζε 3.629.806 ζηξέκκαηα (ζηνηρεία ΔΙ.ΠΡΑΡ 

έηνπο 2007) ζε φιε ηε ρψξα. Πηελ Θεληξηθή Καθεδνλία ην βακβάθη απνηειεί 

κηα απφ ηηο πην ζπνπδαίεο θαιιηέξγεηεο. 

 Θαηαιακβάλεη έθηαζε  πεξίπνπ 921.000 ζηξεκκάησλ πνπ αληηζηνηρεί 

πεξίπνπ ζην 25% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα. 

 Δμαζθαιίδεη βαζηθή απαζρφιεζε θαη ηθαλνπνηεηηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα 

ζε 80.000 - 100.000 αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο  

 Ξαξέρεη εξγαζία θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε 150.000 αζηηθέο 

νηθνγέλεηεο πνπ αζρνινχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο θαη 

κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ηνπ βακβαθηνχ (π.ρ. δηαθίλεζε, εκπφξην, 

βακβαθνβηνκεραλία, θιπ.), ζπκβάιινληαο έηζη ζεηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο  

 Ππκβάιιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θάζε πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα 

ζηε βηνκεραληθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε  

 Ξξνκεζεχεη κε πξψηε χιε ηελ Διιεληθή βακβαθνβηνκεραλία  

 Δίλαη ζεκαληηθή ζπλαιιαγκαηνθφξνο πεγή γηα ηελ Δζληθή καο 

Νηθνλνκία  

Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ πνηθηιηψλ 

πνπ θαιιηεξγνχληαη κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή αλνκνηφκνξθνπ πξντφληνο. 

Δθηηκάηαη φηη κεηά ην 1993 νη θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο βακβαθηνχ απμήζεθαλ 

απφ 5 ζε 75. Ζ έιιεηςε ηππνπνίεζεο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ marketing πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην Διιεληθφ 

βακβάθη. Δπίζεο ν ρεηξηζκφο πνπ γίλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαηά ηε 

ζπιινγή είλαη πνιιέο θνξέο αθαηάιιεινο (ππεξβνιηθή πγξαζία, φρη 

απνθχιισζε). Δπηπξφζζεηα ε κε χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα 

απνζήθεπζε ζην ρσξάθη νδεγεί ζηελ απεπζείαο κεηαθνξά ηνπ ζηα 
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εθθνθθηζηήξηα, ηε δεκηνπξγία ζπλσζηηζκνχ θαη πεξηπινθήο θαηά ηελ 

παξάδνζε ζε πεξηφδνπο αηρκήο θαη ηειηθά ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο. 

Ζ εθθφθθηζε ηνπ βακβαθηνχ είλαη ην δεχηεξν θξίζηκν ζηάδην ηεο 

παξαγσγήο ηλψλ θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηχρε ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα παξαρζνχλ. Ρν Διιεληθφ βακβάθη έρεη πνιιά απφ ηα επηζπκεηά 

αγξνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φηαλ είλαη αθφκε ζην θπηφ 

(κήθνο ίλαο, ρξψκα, αληνρή, ιεπθφηεηα θ.ά.). Ζ κεηαρείξηζή ηνπ φκσο απφ ην 

ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο κέρξη ηε δεκαηνπνίεζή ηνπ πιένλ ζαλ εθθνθθηζκέλν, 

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ είλαη ε πξέπνπζα κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ 

πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί λα είλαη ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο. 

Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ην Διιεληθφ βακβάθη λα ράζεη κεγάιν 

κέξνο ηεο αμίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ην βακβάθη πνπ παξάγεηαη ζε άιιεο ρψξεο, 

ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ηηκή ηνπ βακβαθηνχ δηακνξθψλεηαη ζην 

ρξεκαηηζηήξην. Ρν ζέκα ησλ απνζεκάησλ, ηεο θπθιηθφηεηαο θαη ηεο 

ειαζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο είλαη αληηθείκελν πνπ ρεηξίδνληαη ηφζν ηα 

βακβαθνπαξαγσγά θξάηε, φζν θαη δηεζλείο ζπκβνπιεπηηθνί νξγαληζκνί. Ζ 

εμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπ βακβαθηνχ ζηελ Διιάδα είλαη πξάγκαηη 

εληππσζηαθή. Ζ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε απφ 200.000 ζηξέκκαηα ην 1930 

μεπεξλάεη ηα 2.000.000 ζηξέκκαηα ην 1963, ηα 2.500.000 ην 1985 θαη ζήκεξα 

έθζαζε ηα 4.200.000 ζηξέκκαηα. 

Ξίλαθαο 19. Δμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζχζπνξνπ βακβαθηνχ  

ΔΡΝΠ ΔΘΡΑΠΖ  
(ζηξέκκαηα) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ  
(ηφλνη) 

ΠΡΟΔΚ.  
ΑΞΝΓΝΠΖ  

(θηιά/ζηξεκ.) 

ΡΗΚΖ  
(δξρ./θηιφ) 

ΑΘΑΘ. ΑΜΗΑ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ                           
(ζε ρηι. δξρ.) 

1978  1.675.000  451.200  269  20,68  9.330.816  

1979  1.422.000  320.000  225  24,90  7.968.000  

1980  1.411.700  356.000  252  33,12  11.790.720  

1981  1.263.000  358.835  284  45,21  16.222.930  

1982  1.375.000  315.869  230  62,44  19.722.860  

1983  1.680.000  402.506  240  78,73  31.689.297  

1984  1.920.000  452.370  236  103,95  47.023.862  

1985  2.090.000  526.045  252  109,82  57.770.262  

1986  2.100.000  623.592  297  113,87  71.008.421  

1987  2.020.000  571.052  283  133,05  75.978.469  

1988  2.560.000  749.807  293  137,69  103.240.926  
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1989  2.800.000  828.944  296  159,90  132.548.146  

1990  2.680.000  663.032  247  182,75  121.169.098  

1991  2.330.000  680.000  292  238,78  162.370.400  

1992  3.212.000  815.000  254  262,32  213.790.800  

1993  3.516.000  986.000  280  276,76  272.885.360  

1994  3.826.000  1.184.000  309  288,13  341.145.920  

1995  4.406.000  1.250.000  284  277,82  347.275.000  

1996  4.282.330  962.000  225  294,31  283.126.220  

1997  3.862.440  1.058.920  274  295,00  312.381.400  

1998  4.070.000  1.170.000  287  275,00  321.750.000  

1999  4.300.000  1.320.000  307  260,00  343.200.000  

1996  4.282.330  962.000  225  294,31  283.126.220  

1997  3.862.440  1.058.920  274  295,00  312.381.400  

1998  4.070.000  1.170.000  287  275,00  321.750.000  

1999  4.300.000  1.320.000  307  260,00  343.200.000  

2000  4.050.000  1.235.000  305  298,00  368.030.000  

2001 3.787.378  1.246.839  329  245,34  305.899.480  

2002  3.605.000  1.131.500  314  0,88  995.720 * 

2003  3.671.000  972.000  265  1,03  1.001.160 * 

2004  3.837.910  1.254.780  327  0,88  1.104.206 * 

2005  3.630.000  946.000  261  0,90  851.400 * 

2006  3.803.800  765.400  201  0,31  237.274 * 

2007  3.387.240  668.181  197  0,42  280.636 * 

2008  2.841.570  670.000  236  0,20  134.000 * 

2009  2.330.000  600.000  258  0,32  192.000 * 

2010  2.550.000  500.000  196     0 * 

*ηηκέο ζε επξψ   

Πρήκα 11. Δμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζχζπνξνπ βακβαθηνχ 1978-2010 
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Ρν βακβάθη είλαη έλα πξντφλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ παγθφζκηα αγνξά, 

γηα απηφ θαη ε ηηκή ηνπ θαζνξίδεηαη κε ηνπο λφκνπο ηεο Ξξνζθνξάο θαη ηεο 

Εήηεζεο δηεζλψο ζην ρξεκαηηζηήξην. Γηα πνιιά ρξφληα ε ΔΔ απνηειεί 

κνλαδηθή εμαίξεζε ή γηα άιινπο παξαθσλία ζε απηή ηελ παγθφζκηα πξαθηηθή, 

πεξηραξαθψλνληαο ηελ παξαγσγή βακβαθηνχ ζηνλ Θνηλνηηθφ ρψξν κε κηα 

ζεηξά γλσζηψλ ζηελ Δπξσπατθή πξαθηηθή πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Ζ 

ζπλερήο πίεζε ηνπ ΞΝΔ γηα απνδέζκεπζε ηεο ηηκήο απφ ηελ παξαγσγή απφ ηε 

κηα κεξηά θαη ν ζεζκφο ηεο επηδφηεζεο απφ ηελ άιιε, έρνπλ βάιεη θαη ηελ 

βακβαθνθαιιηέξγεηα ζε κία ηξνρηά επαλέληαμεο ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο.  

Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο δελ είλαη κφλν Διιεληθφ θαηλφκελν. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Βάκβαθνο (THE ICAC RECORDER) παξαηεξείηαη δηεζλψο κηα ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ θέξλεη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε 

ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο. Σαξαθηεξηζηηθφηαηε είλαη ε πεξίπησζε ηεο 

Γνπαηεκάιαο πνπ απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα ιφγσ 

ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο, παξφιν πνπ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο ήηαλ ζηα 

ίδηα επίπεδα κε απηά ησλ ΖΞΑ. Ξάλησο ε ίδηα επηηξνπή εθηηκά φηη ηα πξνζερή 

ρξφληα δελ ζα ππάξμεη ζεκαληηθή πεξαηηέξσ άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ 

ζηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα.  

Όζνλ αθνξά ζηελ δήηεζε ηνπ βακβαθηνχ δελ πξνβιέπνληαη αμηφινγεο 

αιιαγέο ηα πξνζερή ρξφληα. Θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ δελ αλακέλεηαη αχμεζε 

ηεο δήηεζεο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαζψο θαη ην 

γεγνλφο φηη ε Θίλα απφ ρψξα πνπ εηζήγαγε βακβάθη, ηψξα εμάγεη, απμάλνληαο 

ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη πξνθαλέο φηη ηα 

πξνζερή ρξφληα ε βακβαθνθαιιηέξγεηα δελ ζα είλαη πην πξνζνδνθφξα απφ φηη 

είλαη ζήκεξα.  
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Ξίλαθαο 20. Δθηάζεηο θαη παξαγσγή βακβαθηνχ αλά ΞΔ ην έηνο 2007 

  ΒΑΚΒΑΘΗ 
(Ξνηηζηηθφ θαη Μεξηθφ) 

  ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) ΞΑΟΑΓΥΓΖ (tn) 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 3.629.806 1.040.205  

ΞΘΚ 921.703 267.140  

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 147.676 48.839  

ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 141.452 43.109  

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 89.772 19.623  

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 171.460 52.259  

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 44.420 12.626  

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 311.581 87.270  

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 15.342 3.414  

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

ΞΗΛΑΘΑΠ 21. Γηαρξνληθή κεηαβνιή γεσξγηθήο γεο, θαιιηεξγεηψλ θαηά θαηεγνξίεο θαη 
αγξαλάπαπζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (ζε ζηξέκκαηα) 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Βακβάθη Αξδεπηηθφ 
(Πχζπνξν) 

384320 494684 620915 0 -384.320 -494684 -620915 

Βακβάθη Μεξηθφ (Πχζπνξν) 21947 62577 31781 0 -21.947 -62577 -31781 

Βακβάθη (ΠΛΝΙΝ) 406267 557261 652696 774761 368.494 217500 122065 

 

Πρήκα 12. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο βακβαθηνχ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Ζκαζία  
127.868 

Θεζζαινλίθε 
98.653 

Κηιθίο 
73.968 

Πέιια 
119.760 

Πηεξία 
40.072 

έξξεο  
199.471 

Χαιθηδηθή 
13.487 

Δθηάζεηο Βακβαθηνύ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   
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3.1.3 ΡΝΚΔΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΦΡΥΛ 
 

Πηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ θπηψλ αλήθεη θαη ην βακβάθη ην νπνίν 

ιφγσ ηεο εμέρνπζαο ζεκαζίαο ηνπ αλαιχζεθε ρσξηζηά ζηελ πξνεγνχκελε  

παξάγξαθν. Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κε 

βηνκεραληθά θπηά απφ ην 1978 κέρξη θαη ην 2008 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 22. Γηαρξνληθή κεηαβνιή γεσξγηθήο γεο, θαιιηεξγεηψλ θαηά θαηεγνξίεο θαη 
αγξαλάπαπζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (ζε ζηξέκκαηα) 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Βηνκεραληθά Φπηά 1011167 1247974 1173796 933236 -77.931 -314738 -240560 

Θαπλφο 409230 439814 279999 66041 -343.189 -373773 -213958 

Βακβάθη Αξδεπηηθφ 
(Πχζπνξν) 

384320 494684 620915 0 -384.320 -494684 -620915 

Βακβάθη Μεξηθφ (Πχζπνξν) 21947 62577 31781 0 -21.947 -62577 -31781 

Βακβάθη (ΠΛΝΙΝ) 406267 557261 652696 774761 368.494 217500 122065 

Πνπζάκη 2736 565 575 350 -2.386 -215 -225 

Ζιίαλζνο 214 62667 37865 15755 15.541 -46912 -22110 

Πφξγνο 215 122 227 0 -215 -122 -227 

Αξαρίδα 6890 9602 6779 358 -6.532 -9244 -6421 

Εαραξφηεπηια 185615 177943 181536 75971 -109.644 -101972 -105565 

Πφγηα   0 14119 0 0 0 -14119 

Ξεγή: ΞΑΑΡ 
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Ξίλαθαο 23. Έθηαζε θαη Ξαξαγσγή βηνκεραληθψλ θπηψλ ζηηο ΞΔ ηεο ΞΘΚ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε θαη παξαγσγή ηεο 

ρψξαο (2007). (Ξεγή ΔΙ.ΠΡΑΡ)

  ΘΑΞΛΝΠ 
(Αλαηνιηθνχ Ρχπνπ) 

ΘΑΞΛΝΠ 
(Berley, Virginia) 

ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ ΕΑΣΑΟΝΡΔΡΙΑ ΔΙΑΗΝΘΟΑΚΒΖ 

  ΔΘΡΑΠΖ 

(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 

(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 

(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 

(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 

(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

(tn) 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 174.188 27.594 6.195 1.777 120.154 19.087 156.038 854.141 3.462 727 

ΞΘΚ 72.493 14.205 737 237 15.032 2.654 89.350 487.125 1.112 198 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 3.608 693 30 6 30 15 23.741 119.912 0 0 

ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 998 162 55 4 8.993 1.091 4.288 24.281 455 103 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 1.823 301 80 20 907 154 2.276 11.252 384 56 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 310 60 410 144 0 0 19.128 108.667 0 0 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 41.969 8.852 12 3 5 1 4.476 20.693 273 39 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 22.818 3.932 0 0 3.757 1.109 35.441 202.320 0 0 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 967 205 150 60 1.340 284 0 0 0 0 
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Ν θαπλφο burley απαληάηαη θπξίσο ζηηο ΞΔ Ξέιιαο θαη Θηιθίο. Ν θαπλφο 

αλαηνιηθνχ ηχπνπ θαιιηεξγείηαη ηφζν ζε μεξηθέο φζν θαη ζε αξδεπφκελεο 

εθηάζεηο θπξίσο ζηηο ΞΔ Πεξξψλ, Ξηεξίαο θαη Ζκαζίαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ 

αλαηνιηθνχ ηχπνπ θαπλνχ απαληάηαη ζε πεξηνρέο ηεο Θαηεξίλεο, φπνπ έρεη 

ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία, θαη ζηνπο Λ. Θηιθίο, Θεζζαινλίθεο θαη Πεξξψλ. 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε φισλ ησλ ηχπσλ θαπλνχ αλέξρεηαη ζε 69.667  ζηξ. 

πεξίπνπ (ζηνηρεία 2009).  

 

Πρήκα 13. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαπλνχ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Ζκαζία  
2.000 Θεζζαινλίθε 

1.431 

Κηιθίο 
1.187 Πέιια 

279 

Πηεξία 
46.422 

έξξεο  
16.912 

Χαιθηδηθή 
1.436 

Δθηάζεηο Καπλνύ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   
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Πρήκα 14. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο δαραξφηεπηισλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Πρήκα 15. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

Ζκαζία  
25.343 

Θεζζαινλίθε 
12.215 

Κηιθίο 
1.995 

Πέιια 
22.412 

Πηεξία 
6.548 

έξξεο  
56.051 

Χαιθηδηθή 
0 

Δθηάζεηο Εαραξνηεύηιωλ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   

Ζκαζία  
0 

Θεζζαινλίθε 
75.000 

Κηιθίο 
12.000 

Πέιια 
2.600 Πηεξία 

0 

έξξεο  
84.000 

Χαιθηδηθή 
13.000 

Δθηάζεηο Δλεξγεηαθώλ Kαιιηεξγεηώλ ην 2010 ζε ζηξέκκαηα    
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3.1.4 ΡΝΚΔΑΠ ΓΔΛΓΟΥΓΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ  
 

Νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 16,5% ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα. Πηνπο λνκνχο  Ζκαζίαο, Ξέιιαο 

θαη Ξηεξίαο ε θαιιηέξγεηα ησλ θαξπνθφξσλ δέλδξσλ απνηειεί ηελ θχξηα 

παξαγσγηθή θαηεχζπλζε. Νη ζπνπδαηφηεξεο δελδξνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη 

ηεο ξνδαθηληάο, ηεο βεξηθνθηάο, ηεο θεξαζηάο, ηεο κειηάο,  ηεο αριαδηάο θαη 

ηεο αθηηληδηάο. Ρν ξνδάθηλν Λάνπζαο θαη ηα ηξαγαλά θεξάζηα 

Ονδνρσξίνπ, πξντφληα  Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ), θαζψο επίζεο θαη ην 

αθηηλίδην Ξηεξίαο, πξντφλ Γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΞΓΔ), απνηεινχλ ηα θχξηα 

εμαγψγηκα λσπά θξνχηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

 

Δζπεξηδνεηδή 

Πηελ Διιάδα, ν ηνµέαο ησλ εζπεξηδνεηδψλ αληηπξνζσπεχεη ζεµαληηθφ 

µέξνο ηνπ θιάδνπ ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή θξνχησλ, ηφζν απφ άπνςε εθηάζεσο θαη 

παξαγσγήο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο απηήο. Ζ 

θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδψλ, εθηείλεηαη θπξίσο ζηελ Ξεινπφλλεζν, ζηε 

Γπηηθή Διιάδα θαη ζηελ Θξήηε. Πηελ θαιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ θαη 

µαληαξηληψλ πξνεγείηαη ν Λνµφο Αξγνιίδαο πνπ ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 1/3 

ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνξηνθαιηψλ θαη µαληαξηληψλ. Αθνινπζνχλ νη λνµνί 

Ιαθσλίαο, Άξηαο, Σαλίσλ θαη Αηησιναθαξλαλίαο, φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηεο 

πνξηνθαιηάο. Πηελ έθηαζε ηεο ιεµνληάο πξνεγείηαη ν λνµφο Θνξηλζίαο µε ην 

1/3, πεξίπνπ, ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, αθνινπζνχµελνο απφ ηνπο λνµνχο 

Αραΐαο, Ξεηξαηά θαη Ζιείαο. Πηα µαληαξίληα µεηά ηνλ λνµφ Αξγνιίδαο 

αθνινπζνχλ νη λνµνί Άξηαο, Σαλίσλ θαη Θνξηλζίαο. Νη Λνµνί Οεζχµλνπ θαη 

Αραΐαο παξνπζηάδνπλ εθηάζεηο µε θαιιηέξγεηα θηηξηάο θαη ν Λνµφο Θέξθπξαο 

εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο θνπµ θνπάη. 

Νη θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. Απαληψληαη θπξίσο ζηελ ΞΔ Σαιθηδηθήο. Ζ 

ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 217 ζηξέκκαηα 

αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 0,0379% ηεο αληίζηνηρεο έθηαζεο ζε εζληθφ 
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επίπεδν. Ζ θαηαλνκή ηεο έθηαζεο απηήο κεηαμχ ησλ ΞΔ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

Ξίλαθαο 24. Δθηάζεηο εζπεξηδνεηδψλ αλά ΞΔ ην 2007 

  ΔΠΞΔΟΗΓΝΔΗΓΖ 

  ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΔΠ ΙΔΚΝΛΗΔΠ ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΔΠ 

  ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΙΙΑΓΑΠ 

398.911 103.059 69.855 

ΞΘΚ 119 49 49 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 0 0 0 

ΞΔ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

0 0 0 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 0 0 0 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 0 0 0 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 0 0 0 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 0 0 0 

ΞΔ 
ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 

119 49 49 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

Νπσξνθφξα  

Πηα νπσξνθφξα πεξηιαµβάλνληαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο µεηαμχ ησλ 

νπνίσλ νη ηξεηο θαηεγνξίεο, ησλ ππξελνθάξπσλ, ησλ µεινεηδψλ θαη ησλ 

αθξφδξπσλ.  Πηα ππξελφθαξπα ζπγθαηαιέγνληαη ε ξνδαθηληά, ε λεθηαξηληά, 

ε δαµαζθεληά, ε βεξηθνθηά, ε θεξαζηά θαη ε βπζζηληά, ζηα µεινεηδή αλήθνπλ 

θπξίσο ε µειηά θαη ε αριαδηά, ελψ ζηα αθξφδξπα ζπγθαηαιέγνληαη ε 

θπζηηθηά, ε αµπγδαιηά, ε θαξπδηά, ε θαζηαληά θαη ε θνπληνπθηά. 

Ξνιχ ιίγα νπσξνθφξα είδε έρνπλ επεθηαζεί ηφζν γξήγνξα θαη 

πξνζαξµνζηεί ζε ηφζα πνιιά θιηµαηηθά πεξηβάιινληα φζν ε ξνδαθηληά. Ζ 

επξχηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ξνδαθηληάο θαη ηεο µεηαιιαγήο ηεο, ηεο 

λεθηαξηληάο (ή µεινξνδαθηληάο) ζπλδένληαη ζηελά µε ηελ πνηφηεηα ησλ 

θαξπψλ ηνπο πνπ είλαη απφ ηνπο πην εχγεπζηνπο, θαη ηελ επξεία 

ρξεζηµνπνίεζε ηνπο ζηελ παξαγσγή ζαθραξφπεθησλ θαη θνλζεξβνπνηεµέλσλ 

πξντφλησλ.  
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Πηελ Διιάδα ε ξνδαθηληά θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο 

Καθεδνλίαο, Θεζζαιίαο θαη Ξεινπνλλήζνπ. Ρα θπξηφηεξα θέληξα είλαη νη 

λνµνί: Ξέιιαο, Ζµαζίαο, Ξηεξίαο, Θνδάλεο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Αραΐαο, 

Ζιείαο, Ησαλλίλσλ, Ρξηθάισλ, Θηιθίο θαη Φιψξηλαο. 

Νη πνηθηιίεο ηεο ξνδαθηληάο δηαθξίλνληαη ζηηο επηηξαπέδηεο θαη ζηηο 

θνλζεξβνπνηήζηµεο (ζπµπχξελεο) πνπ θαιιηεξγνχληαη θπξίσο γηα ηελ 

παξαζθεπή θνµπφζηαο. Ζ Διιάδα είλαη µηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο 

παξαγσγήο  ξνδάθηλσλ θαη λεθηαξηληψλ ζηνλ θφζµν. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο µε λέεο πνηθηιίεο θαη ε εθαξµνγή ζχγρξνλεο ηερληθήο ζηα 

ζρήµαηα δηαµφξθσζεο, ζην θιάδεµα θαξπνθνξίαο θ.α. βειηηψλνπλ 

δηαρξνληθά ηελ πνηφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ 

ξνδάθηλνπ ζηελ παγθφζµηα αγνξά. 

Ξαξφια απηά ζηα πιαίζηα αληηµεηψπηζεο ησλ πξνβιεµάησλ (ραµειήο 

πνηφηεηαο, πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, ππεξπαξαγσγήο θαη έληνλνπ δηεζλή 

αληαγσληζµνχ) φπσο θαηαγξάθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο επηινγήο πνηθηιηψλ (ππεξπξψηµσλ θαη φςηµσλ) µε ζηφρν ηε 

δηεχξπλζε ηεο εµπνξηθήο πεξηφδνπ πνηνηηθψλ πξντφλησλ (ηδηαίηεξα ζηα 

ππξελφθαξπα). Πηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, νη εθηάζεηο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη κε ηα θπξηφηεξα νπσξνθφξα είδε παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Ξίλαθαο 25. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηα έηε 1978 
κέρξη 2008 

ΔΙΓΟ ΓΔΝΣΡΟΤ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008 1985 2008/1990 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΔ 3.457 3.765 2.450           

ΛΔΜΟΝΙΔ 4.692 4.920 3.470           

ΜΑΝΣΑΡΙΝΙΔ 456 494 5.540           

ΜΗΛΙΔ 2.188.139 2.507.328 2.362.467           

ΑΥΛΑΓΙΔ 1.143.389 2.461.334 1.387.290           

ΡΟΓΑΚΙΝΙΔ 9.781.080 12.419.389 14.086.637           

ΒΔΡΙΚΟΚΙΔ 138.860 146.268 198.611           

ΚΔΡΑΙΔ 445.682 774.514 994.753           

ΞΔΡΑ ΤΚΑ 910 110 500           

ΑΜΤΓΓΑΛΙΔ 1.521.328 1.717.671 1.612.658           

ΚΑΡΤΓΙΔ 164.158 121.654 149.063           

ΔΛΙΔ 2.638.360 3.468.496 3.946.845           

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΝΣΡΧΝ 
(ΤΝΟΛΟ) 

18.030.511 23.625.943 24.750.284           

Ξεγή: ΞΑΑΡ 
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Ξίλαθαο 26. Δθηάζεηο ζε ζηξέκκαηα νπσξνθφξσλ  θαη αθξφδξπσλ αλά ΞΔ ην 2007 

  
ΝΞΥΟΝΦΝΟΑ 

  ΚΖΙΗΔΠ ΑΣΙΑΓΗΔΠ ΟΝΓΑΘΗΛΗΔΠ ΒΔΟΘΝΘΗΔΠ ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ ΘΔΟΑΠΗΔΠ 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 132.070 43.790 361.961 57.378 71.140 96.544 

ΞΘΚ 39.793 13.825 329.756 16.664 68.533 73.817 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 17.735 7.139 161.655 992 33.933 10.349 

ΞΔ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

737 560 636 141 23 595 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 183 64 561 83 0 1.511 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 18.243 3.978 161.350 6.926 34.430 55.282 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 1.615 684 4.198 1.495 119 4.162 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 769 681 731 24 28 1.480 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 511 719 625 7.003 0 438 

       

 
ΜΖΟΝΗ ΘΑΟΞΝΗ ΘΑΗ ΑΞΝΜΖΟΑΗΛΝΚΔΛΝΗ 

  ΠΘΗΔΠ ΓΑΚΑΠΘΖΛΗΔΠ ΑΚΓΓΑΙΗΔΠ ΘΑΟΓΗΔΠ ΦΝΛΡΝΘΗΔΠ 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 60.652 2.842 166.746 92.319 6.519 

ΞΘΚ 10 217 30.954 7.779 2.833 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 0 0 963 629 36 

ΞΔ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ 10 0 3.810 1.393 66 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 0 17 2.621 494 53 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 0 0 301 942 34 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 0 0 775 2.332 2.336 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 0 200 20.853 941 168 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 0 0 1.631 1.048 140 

 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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Πρήκα 16. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο νπσξνθφξσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Πρήκα 17. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο μεξψλ θαη απνμεξαηλφκελσλ θαξπψλ 

ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 Ζκαζία 
243.721 

 Θεζζαινλίθε 
2.828 

 Κηιθίο 
2.470 

 Πέιια 
285.247 

 Πηεξία 
40.715 

 έξξεο 
3.734 

 Χαιθηδηθή 
9.429 

Δθηάζεηο νπωξνθόξωλ (ξνδάθηλα, θεξάζηα, κήια, αριάδηα, 
αθηηλίδηα θιπ.) ζε ζηξέκκαηα ην 2007 

 Ηκαζία 
2.158 

 Θεζζαιολίθε 
5.518 

 Κηιθίς 
6.007 

 Πέιια 
2.404 

 Πηερία 
7.786 

 έρρες 
22.243 

 Χαιθηδηθή 
7.768 

Δθηάζεηο μεξώλ & απνμεξαηλόκελωλ θαξπώλ ζε ζηξέκκαηα ην 
2007 (ΔΥΔ) 
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Ξεγή: Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ, Ξξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 2010 

 

 

Ξεγή: Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ, Ξξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 2010 
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Ποςότθτα εξαγωγών των κυριότερων φροφτων  ςτθν ΠΚΜ 

produced tonnes exported tonnes % of production that is exported

 

 

Ξεγή: Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ, Ξξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 2010 
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ΔΙΗΑ 

Νη θπξηφηεξεο ρψξεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ είλαη νη ηξεηο Κεζνγεηαθέο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα νη νπνίεο 

παξάγνπλ ην 75% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. Ρν κεγαιχηεξν 

κέξνο απφ ην ππφινηπν παξάγνπλ επηά άιιεο Κεζνγεηαθέο ρψξεο (Ρπλεζία, 

Ρνπξθία, Ππξία, Καξφθν, Ηζξαήι, Ξνξηνγαιία, Αιγεξία). Νη Ζ.Ξ.Α. 

(Θαιηθφξληα) έρνπλ κηα εηήζηα παξαγσγή ε νπνία κφιηο αγγίδεη ην 0,1% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο. Πηηο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο έρεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πξνζηεζεί θαη ε Απζηξαιία, κε εηήζηα παξαγσγή 1.000 ηφλνπο ε νπνία 

αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηε παξαγσγή ησλ ηξηψλ κεγάισλ 

ειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ, δειαδή ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο.  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 27 . Ξαξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Διιάδα 

ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

(ςε τόνουσ) 

ΙΠΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1998  404.000 452.000 

1999 670.000 735.000 468.000 

2000 973.000 509.000 408.000 

2001 1.411.000 656.700 435.000 

2002 861.000 634.000 378.000 

2003 1.412.000 685.000 429.000 

2004 990.000 879.000 322.000 

2005 827.000 636.000 386.000 

2006(προςωρινά) 1.109.000 603.000 370.000 

2007(προςωρινά) 1.229.000 500.000 360.000 

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC) 

 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ην 1990 σο ην 2007 έρεη απμεζεί θαηά 72%. 

Ρν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο (γχξσ ζην 71%) γίλεηαη 
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βέβαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο παξαγσγήο ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηηο κε ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο 

ΖΞΑ θαη Θαλαδά, κέρξη ην 1983, θαη ζηελ Απζηξαιία κέρξη ην 1990, 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη πξνήξρεην θπξίσο απφ ηνπο κεηαλάζηεο ησλ 

ειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία θαζψο θαη ησλ άιισλ 

Κεζνγεηαθψλ ρσξψλ. 

Ν κεγάινο θπξίαξρνο ειαηνιάδνπ ηφζν ζηηο εμαγσγέο φζν θαη ζηηο 

εηζαγσγέο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ ζηηο ηάμεηο ηεο έρεη ηηο ηξεηο 

κεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο ρψξεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία). Όζν γηα ηηο 

εηζαγσγέο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηε 

κεξηθή απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ απνθαζίζηεθε ην 1994 ζην 

Καξάθεο. Ζ κείσζε ησλ δαζκψλ επέδξαζε ζεηηθά ζηηο εηζαγσγέο ηεο Έλσζεο 

αιιά θαη ζηε δηείζδπζε ηνπ ειαηνιάδνπ ηεο, θαζψο παξαηεξήζεθε άλνδνο 

ζηηο θχξηεο αγνξέο εηζαγσγήο (ΖΞΑ, Ηαπσλία, Θαλαδάο, Απζηξαιία, Βξαδηιία 

θ.α.) αλ θαη ζε κεξηθέο απφ απηέο ην ειαηφιαδν είρε ήδε ειεχζεξε 

πξφζβαζε.  

Πηελ Δ.Δ. ππάξρνπλ νη 3 κεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο ρψξεο, ε Ηζπαλία, ε 

Ηηαιία θαη ε Διιάδα θαη απηφ επηηξέπεη ηελ Δ.Δ. λα έρεη ζεηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ζην εκπφξην ειαηνιάδνπ κε ηξίηεο ρψξεο. Π’ απηφ ην ζεκείν πξέπεη 

λα αλαθεξζεί πσο ε Διιάδα έρεη κεδακηλή ζπλεηζθνξά ζηηο εμαγσγέο ηεο Δ.Δ. 

γηαηί νη εμαγσγέο ηεο ζε ρψξεο εθηφο ηεο Έλσζεο είλαη ειάρηζηεο θαη δε 

μεπεξλνχλ ηηο 10.000 ηφλνπο (IOOC). Νη επφκελεο ζρεηηθά κεγάιεο εμαγσγηθέο 

ρψξεο είλαη ε Ρπλεζία, ε Ρνπξθία θαη ε Ππξία. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο δπλάκεηο ειαηνιάδνπ ζην θφζκν απφ ην 

1996 σο ην 2006. 

Ζ Ηζπαλία, ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή ρψξα ειαηνιάδνπ, εμάγεη ην 50% 

απφ ηηο πνζφηεηέο ηεο ζηελ Ηηαιία ελψ ην ππφινηπν ζηηο ΖΞΑ, ζηε Γαιιία, 

ζηελ Ξνξηνγαιία, ζηελ Ηαπσλία θαη ζηελ Απζηξαιία. 
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Ξίλαθαο 28. Νη εμαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ κεγαιχηεξσλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ 
(ζε ηφλνπο). 

ΕΣΘ ΙΠΑΝΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΝΘΙΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΤΡΙΑ 

1996 203.500 151.500 125.000 115.000  6.000 

1997 419.000 196.000 98.000 117.000 35.000 3.000 

1998 397.500 189.500 107.500 175.000 86.000 4.000 

1999 224.500 218.500 203.000 112.000 16.500 2.500 

2000 400.000 307.500 104.000 95.000 92.000 10.000 

2001 453.500 272.500 178.000 22.000 28.000 5.500 

2002 567.500 290.000 74.000 40.000 74.000 30.500 

2003 514.000 277.500 96.500 209.000 46.000 28.000 

2004 648.500 427.300 43.500 96.000 93.500 36.000 

2005 528.200 151.000 98.500 115.500 73.000 35.000 

Πθγι: IOOC 

Ζ ρψξα καο εμάγεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηάο ηεο ζηελ Ηηαιία 

θαη απηφ ην γεγνλφο απεηθνλίδεη ην θησρφ δίθηπν εκπνξίαο πνπ δηαζέηεη. Ρν 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη πσο ην πξντφλ εμάγεηαη ζε κνξθή 

ρχκα θαη ζηε ζπλέρεηα νη Ηηαινί ζπζθεπάδνπλ θαη ην εμάγνπλ κε 

ηηαιηθή εηηθέηα, ρσξίο λα ππνδειψλνπλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο 

πξψηεο χιεο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα νη Ηηαινί λα θεξδίδνπλ ηελ ππεξαμία 

ηνπ ηππνπνηεκέλνπ θαη ζπζθεπαζκέλνπ ειιεληθνχ πξντφληνο. Δθηφο απηνχ, 

είλαη δχζθνιε ε είζνδνο ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ζε αγνξέο, γηαηί νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλδπάζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ κε ηε ρψξα ηεο 

Ηηαιίαο. Νπζηαζηηθά, βνεζνχκε ηνπο Ηηαινχο λα απμάλνπλ ζπλερψο ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπο εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο. Γεληθά, νη Έιιελεο εμαγσγείο δελ έρνπλ 

εμεηδηθεπηεί ζηε ηππνπνίεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηε ζήκαλζε, κέζσ εηηθέηαο, 

ηνπ πξντφληνο κε απνηέιεζκα λα κε βξίζθνπλ δίνδν ζην εμσηεξηθφ, εθηφο ηεο 

Ηηαιίαο, ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ρχκα ειαηφιαδν ψζηε λα ην επεμεξγαζηεί, 

λα ην εμάγεη θαη λ’ απνθνκίζεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε. 

Νη κεγαιχηεξεο εηζαγσγηθέο δπλάκεηο ζην πιαλήηε είλαη νη Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πξψηε εηζάγεη πεξίπνπ ην 37% 
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απφ ηηο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ πνπ δηαθηλνχληαη ζην θφζκν θαη ε δεχηεξε 

πεξίπνπ ην 26%. Άιιεο αγνξέο πνπ εηζάγνπλ ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο είλαη 

ε Ηαπσλία, ε Βξαδηιία, ν Θαλαδάο θαη ε Απζηξαιία. Ηδηαίηεξα, ε Ηαπσλία 

αχμεζε ηηο εηζαγφκελεο πνζφηεηέο ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηά 100% αθνχ 

ην 1995 εηζήγαγε 16.500 ηφλνπο θαη ην 2007 31.500. Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε 

εηζαγσγηθή ρψξα, νη ΖΞΑ, εηζάγεη πεξίπνπ ην 73% απφ ηελ Ηηαιία, ην 15% 

απφ ηελ Ηζπαλία θαη ην 10% απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ρπλεζία θαη ηελ Ρνπξθία. 

Πηνλ επφκελν πίλαθα αλαγξάθνληαη νη εηζαγφκελεο πνζφηεηεο ζε ηφλνπο ησλ 

θπξηφηεξσλ ρσξψλ ιακβάλνληαο ηελ Δ.Δ. σο κία ρψξα θαη κε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην. Ζ Ηηαιία παξφιν πνπ είλαη ε 

δεχηεξε παξαγσγηθφηεξε ρψξα θαη είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη κφλε ηηο 

αλάγθεο ηεο ζε ειαηφιαδν, εηζάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ. Δίλαη πιένλ 

γλσζηή ε ζηξαηεγηθή ησλ Ηηαιψλ λα εηζάγνπλ «ρχκα» ειαηφιαδν απφ ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Ρπλεζία, λα ην επεμεξγάδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα ην εκπνξεχνληαη, είηε ζηε ρψξα ηνπο είηε ζην εμσηεξηθφ, σο ειαηφιαδν 

Ηηαιηθήο θαηαγσγήο. 

 
Ξίλαθαο 29. Νη εηζαγσγέο ησλ κεγαιχηεξσλ εηζαγσγηθψλ ρσξψλ απφ ην 1998 
σο ην 2007. 

 Ζ.Ξ.Α Δ.Δ. ΗΑΞΥΛΗΑ ΒΟΑΕΗΙΗΑ ΑΠΡΟΑΙΗΑ ΘΑΛΑΓΑΠ 

1998 155.000 225.500 28.500 23.500 23.500 18.500 

1999 175.000 116.500 27.000 25.000 25.000 23.000 

2000 200.000 127.000 29.000 25.000 30.000 25.500 

2001 193.000 42.500 31.500 22.500 26.500 24.000 

2002 191.500 93.500 30.500 21.000 31.500 25.000 

2003 226.000 231.500 32.000 23.500 31.000 26.000 

2004 221.000 186.000 32.000 26.500 28.500 32.000 

2005 232.000 189.000 30.000 26.000 29.000 30.000 

2006 260.000 230.000 31.000 33.000 35.000 30.500 

2007 260.000 219.000 31.500 34.000 35.000 30.500 

Ξεγή: IOOC 
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Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαη 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο θαιιηέξγεηεο ζηε ρψξα, βαζηθφ παξάγνληα 

νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ηδηαίηεξα, ζηηο άγνλεο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο εθηάζεηο 

ησλ πεξηνρψλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ. Έρεη κεγάιε θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη απαζρνιεί θαη απνδίδεη εηζφδεκα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα 

θαιχπηεη ην 21% ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο θαη δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα 

ξφιν ζηελ Νηθνλνκία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ γηαηί ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε 

κίαο ειάρηζηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε πνιιέο θαη αθαηάιιειεο γηα 

άιιεο θαιιηέξγεηεο εθηάζεηο ηεο Σψξαο ζπκπιεξψλνληαο ην εηζφδεκα ησλ 

αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ, ελψ, παξάιιεια, ζπκπιεξψλεη θαη αλαδεηθλχεη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζηαηεχεη ην έδαθνο απφ ηηο δηαβξψζεηο.  

Ζ δήηεζε επηηξαπέδησλ ειηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ. Νη ειηέο απνηεινχλ παξαδνζηαθφ πξντφλ 

δηαηξνθήο ησλ Διιήλσλ, ελψ, ε αλαγλσξηζκέλε αμία ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο θαζψο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

είλαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δήηεζή ηνπο. 

Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ, θπξίσο 

ζην εμσηεξηθφ έρεη θαη ε πξνβνιή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζηηο μέλεο αγνξέο. 

Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ εμεηαδφκελσλ 

πξντφλησλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο 

επηηξαπέδησλ ειηψλ, πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, εμαθνινπζεί 

λα δηαηίζεηαη ζε ρχκα κνξθή, ελψ ηα πςειά ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο επηηξαπέδησλ ειηψλ ηνπο νδήγεζαλ 

ηελ πεξαζκέλε δηεηία ζε δεκηνγφλα απνηειέζκαηα. Απηφ επηζεκαίλεηαη ζηε 

κειέηε γηα ηνλ θιάδν ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο, πνπ εθπφλεζε ε δηεχζπλζε 

νηθνλνκηθψλ κειεηψλ ηεο ICAP, ζηελ νπνία ππνγξακκίδεηαη πσο, ε εγρψξηα 

παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ ππεξθαιχπηεη θάζε ρξφλν ηελ εζσηεξηθή 

δήηεζε θαη κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ πξντφληνο δηαηίζεληαη ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ρν κέγεζνο ηνπ πξντφληνο παξνπζηάδεη εηήζηεο δηαθπκάλζεηο, 

θαζψο ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζηηο 

ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαγσγήο 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θείκελν εξγαζίαο γηα δηαβνχιεπζε –Απξίιηνο 2012»                                                  Πει. 55 απφ 202 

 

είλαη ε θπθιηθφηεηά ηεο, κε ελαιιαγέο κεηαμχ «θαιψλ» θαη «θαθψλ» 

ειαηνθνκηθψλ εηψλ.  

Πηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεηο, νη 

πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνπλ έληνλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, 

θαζψο κεγάινο κέξνο ησλ πξντφλησλ ηνπο δηαηίζεληαη, ρχκα ή ηππνπνηεκέλα, 

ζην εμσηεξηθφ. Όκσο, αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ ηηο ειηέο 

άιισλ ειαηνπαξαγσγηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 

δηαζέηνπλ ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηα θαη έρνπλ απνζπάζεη ζεκαληηθά κεξίδηα 

αγνξάο. 

Ξαξάιιεια, έληνλνο είλαη ν αληαγσληζκφο πνπ δέρνληαη νη ειιεληθέο 

ειηέο απφ ηξίηεο, θπξίσο κεζνγεηαθέο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο, νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ρακειφηεξεο ησλ ειιεληθψλ ηηκέο.  

Ζ παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ εθηηκάηαη ζηα επίπεδα ησλ 95.000 

ηφλσλ ηελ πεξίνδν 2008-09 έλαληη 105.000 ηφλσλ ηελ πξνεγνχκελε 

ειαηνθνκηθή πεξίνδν (ζχκθσλα θαη κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ππκβνπιίνπ 

Διαηνιάδνπ). 

Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επεμεξγαζκέλσλ /ηππνπνηεκέλσλ επηηξαπέδησλ ειηψλ 

ζην εμσηεξηθφ (ζε ρχκα ή ηππνπνηεκέλε κνξθή). Νη εμαγσγέο θαηεπζχλνληαη, 

ζε πνζνζηφ 60% πεξίπνπ, ζηηο Σψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε θπξηφηεξεο 

ρψξεο εηζαγσγήο ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία θαη ην ππφινηπν (πεξίπνπ 40%) 

πξνο ηξίηεο ρψξεο, κε θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο ηηο ΖΞΑ, ηελ Απζηξαιία, ηνλ 

Θαλαδά θαη ηε Πανπδηθή Αξαβία. 

Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε επηηξαπέδησλ ειηψλ εθηηκάηαη ζηνπο 10.500 

ηφλνπο ηελ πεξίνδν 2008/09 (έλαληη 11.000 ηφλσλ ηελ πεξίνδν 2007/08). Ρν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά δηαηίζεηαη ζε ρχκα κνξθή. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη ζηαδηαθά αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

επηηξαπέδησλ ειηψλ. 

Πε παγθφζκην επίπεδν ε παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ ηελ πεξίνδν 

2008/09 δηακνξθψζεθε ζηνπο 2,03 εθ ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο κείσζε 5,6% ζε 

ζρέζε κε ην 2007/08. Ζ Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα απνηεινχλ ηηο 
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κεγαιχηεξεο παξαγσγνχο ρψξεο επηηξαπέδησλ ειηψλ, θαιχπηνληαο απφ θνηλνχ 

ην 97,3% ηεο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ (πεξίνδνο 2008/09). Όζνλ αθνξά ζηελ 

παγθφζκηα θαηαλάισζε επηηξαπέδησλ ειηψλ απηή δηακνξθψζεθε ζηνπο 2,14 

εθ. ηφλνπο ηελ πεξίνδν 2008/09, παξακέλνληαο ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 

2007/08. 

Θπξηφηεξεο ρψξεο θαηαλάισζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ είλαη δηαρξνληθά ε 

Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία, ζπγθεληξψλνληαο απφ θνηλνχ ην 58,7% ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ζηελ Δ.Δ. (Ξεγή: ICAP Δπηηξαπέδηεο Διηέο Λνέκβξηνο 2009) 

Ξίλαθαο 30: Δκπφξην ειαηνιάδνπ ηεο Διιάδαο κε φιν ηνλ θφζκν γηα ηα έηε 

2004-2009 

Έηνο Δηζαγσγέο 

(επξψ) 

Δμαγσγέο 

(επξψ) 

Ηζνδχγην Δηζαγσγέο 

(Θg) 

Δμαγσγέο 

(Θg) 

2004 24.478.490 148.676737 124198247 9790920 49604367 

2005 9.238.171 402324450 393086279 3353905 124316723 

2006 8156284 405804274 397647990 2244552 110190747 

2007 8862368 281568261 272705893 3404356 93616208 

2008 5176961 254413645 249236684 2093465 84333573 

2009 5443412 224247077 218803665 3080903 88501342 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

Ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ εδάθνπο, ζηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη 

δηάθνξεο πνηθηιίεο ειηψλ φπσο είλαη ε Θνλζεξβνιηά, ε Θαιακψλ, Σαιθηδηθήο, 

Θξνπκπνειηά θ.ι.π. 

Πηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Διιάδνο, ε ειηά θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ 

Ξ.Δ Σαιθηδηθήο. Ζ ζεκαληηθφηεξε θαιιηέξγεηα ζηελ Σαιθδηθή είλαη ε ειηά θαη 

θπξίσο ε ειηά Σαιθηδηθήο πνπ πξννξίδεηαη γηα βξψζηκε.  Ζ εηήζηα παξαγσγή 

κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 80.000 ηφλνπο κε ην 60-70% λα πξννξίδεηαη γηα 

εμαγσγή. Πηελ Σαιθηδηθή έρνπλ ηδξπζεί  80 κηθξέο θαη κεγάιεο κεηαπνηεηηθέο 

κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ θπξίσο εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο 

θαιιηεξγνχληαη θαη ηνπηθέο πνηθηιίεο ειαηνπνηήζηκεο (Κεηαγγηηζίνπ, Αγίνπ 

Όξνπο, Γαιάηηζηαο) πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ κέρξη θαη 7.000 ηφλνπο 

ειαηφιαδν. πάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα πνζφηεηα ειηψλ Σαιθηδηθήο 

κεηαπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ (αγνπξέιαην).  

Ζ θαηαλνκή ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο έρεη σο εμήο: 
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 Βξψζηκε ειηά  Ξξψελ Γήκνπο Θαιιηθξάηεηαο, Λ. Κνπδαληψλ, 

Λ.Ρξίγιηαο, Ξνιπγχξνπ, Νξκχιηαο θαη ε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ληθήηεο. 

 Διαηνπνηήζηκε  Νη ρεξζφλεζνη Θαζζάλδξαο, Πηζσλίαο, νη πξψελ 

Γήκνη Παηγείξσλ – Αθάλζνπ θαη Ξαλαγίαο θαη νη Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο 

Γαιάηηζηαο θαη Γαιαξηλνχ. 

Κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ε παξαγσγή ηεο βξψζηκεο 

ειηάο έρεη κεγηζηνπνηεζεί θαη έρεη πξνζεγγίζεη ηα αλψηεξα φξηα. Ρν 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε δηάζεζε ηεο κεηαπνηεκέλεο ειηάο θπξίσο 

ρχδελ θαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηππνπνηεκέλε. Κεγάιεο πνζφηεηεο 

πξάζηλεο ειηάο Σαιθηδηθήο ηππνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

φπσο ΖΞΑ, Θαλαδάο, Γεξκαλία, Ηξάλ, Βέιγην, Βνπιγαξία, Οσζία θ.ν.θ. 

Δπίζεο ε καχξε ζηαθηδάηε ειηά πνπ κεηαπνηείηαη απφ ηελ Σνλδξειηά 

Σαιθηδηθήο .Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα αλαηξαπεί ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο σο ΞΝΞ (έρεη δεκνζηεπζεί θαη εμεηάδνληαη 

νη ελζηάζεηο). 

Ιάδη ζηελ Σαιθηδηθή παξάγεηαη είηε απφ ηνπηθέο πνηθηιίεο ιαδνιηάο 

(γαιαλφ, Γαιάηηζηαο), είηε απφ ρνλδξειηά Σαιθηδηθήο (δηπιήο θαηεχζπλζεο) 

είηε φηαλ ππάξρεη δεκηά ζηνλ θαξπφ (ραιαδφπησζε) είηε φηαλ ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηελ δηάζεζε ηεο σο βξψζηκε (ρακειή ηηκή, κεγάιε παξαγσγή).  

Δπίζεο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ 

(κφλν 3 κνλάδεο ηππνπνίεζεο ζε 40 ειαηνηξηβεία). Δπίζεο, ε αλαγλψξηζε ηνπ 

αγνπξέιαηνπ σο ΞΓΔ ζα ελζαξξχλεη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ.  

Ξίλαθαο 31: Έθηαζε ειαηνδέληξσλ ζε ζηξέκκαηα αλά ΞΔ ην έηνο 2007 

  ΕΛΑΙΟΔΕΝΣΡΑ 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ 7.957.243 

ΠΚΜ 413.701 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑ 2.019 

ΠΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 37.868 

ΠΕ ΚΙΛΚΙ 2.103 

ΠΕ ΠΕΛΛΑ 6.580 

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑ 32.410 

ΠΕ ΕΡΡΩΝ 50.848 

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 281.873 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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 Ηκαζία  Θεζζαιολίθε  Κηιθίς  Πέιια  Πηερία  έρρες  Χαιθηδηθή 

Δπηηραπέδηες ειηές 417 1.861 130 1.044 2.791 492 73.055

Διηές ειαηοποίεζες 290 6.378 262 948 7.919 14.638 25.840

Παξαγωγή ειηώλ ην 2009 ζε ηόλνπο (ΔΥΔ) 

0 

377 

0 

80 

882 

957 

3.562 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
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ΠΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

ΠΕ ΚΙΛΚΙ 

ΠΕ ΠΕΛΛΑ 

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑ 

ΠΕ ΕΡΡΩΝ 

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 

Ξαξαγσγή ειαηνιάδνπ ζε ηφλνπο αλά ΞΔ ην έηνο 2007 (ΔΙ.ΠΡΑΡ) 
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Ξεγή: Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ, Ξξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 2010 

 

Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 

ΔΗΓΝΠ 
ΓΔΛΡΟΝ 

1978 1985 1990 
2008 2008/1978 2008 1985 2008/1990 

ΔΛΙΔ 2.638.360 3.468.496 3.946.845 
          

 

 

Πηνλ πίλαθα παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία  ησλ εηζαγσγψλ 

θαη εμαγσγψλ ηνπ ειαηνιάδνπ θαηά ηα έηε 2005 έσο 2010. 
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Ζκταςθ ελαιοδζντρων και παραγωγι ελιών (επιτραπζηιεσ και 
ελαιοποίθςθσ) ςτθν ΠΚΜ 

Ζκταςθ ha Παραγωγι (τον.) 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΧΓΙΚΏΝ 

Δλαιόλαδο και ηα κλάζμαηά ηος, 
πος λαμβάνονηαι αποκλειζηικά 

από ελιέρ με ηη σπήζη 
μησανικών ή θςζικών μέζων 

ςπό ζςνθήκερ πος δεν 
πποκαλούν αλλοίωζη ηος 

ελαίος, παπθένα 

Δλαιόλαδο και ηα κλάζμαηά ηος, πος 
λαμβάνονηαι αποκλειζηικά από ελιέρ με ηη 
σπήζη μησανικών ή θςζικών μέζων ςπό 
ζςνθήκερ πος δεν πποκαλούν αλλοίωζη 

ηος ελαίος, επεξεπγαζμένα, αλλά σημικώρ 
μη μεηαζσημαηιζμένα 

2005 Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 11.260 97.446 
Αμία Δμαγωγώλ  (€) 1.860.765 74.611 

Πνζόηεηα Δηζαγωγώλ (kg) 4.793 33.800 

Πνζόηεηα Δμαγωγώλ (kg) 560.265 21.192 

Ηζνδύγην ζε € 1.849.505 -22.835 

Ηζνδύγην ζε kg 555.472 -12.608 

2006 Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 134 191.120 

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 1.861.033 20.899 

Πνζόηεηα Δηζαγωγώλ (kg) 54 64.810 

Πνζόηεηα Δμαγωγώλ (kg) 467.876 4.261 

Ηζνδύγην ζε € 1.860.899 -170.221 

Ηζνδύγην ζε kg 467.822 -60.549 

2007 Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 67.703 47.966 

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 1.319.962 44.847 

Πνζόηεηα Δηζαγωγώλ (kg) 75.511 29.911 

Πνζόηεηα Δμαγωγώλ (kg) 373.151 11.790 

Ηζνδύγην ζε € 1.252.259 -3.119 

Ηζνδύγην ζε kg 297.640 -18.121 

2008 Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 193.855 22.670 

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 1.517.356 258.265 

Πνζόηεηα Δηζαγωγώλ (kg) 132.441 19.828 

Πνζόηεηα Δμαγωγώλ (kg) 421.521 99.595 

Ηζνδύγην ζε € 1.323.501 235.595 

Ηζνδύγην ζε kg 289.080 79.767 

2009 Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 36.011 2.384 

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 2.119.090 52.867 

Πνζόηεηα Δηζαγωγώλ (kg) 16.231 57 

Πνζόηεηα Δμαγωγώλ (kg) 583.625 19.786 

Ηζνδύγην ζε € 2.083.079 50.483 

Ηζνδύγην ζε kg 567.394 19.729 

2010 Αμία Δηζαγωγώλ  (€) 15.762 962 

Αμία Δμαγωγώλ  (€) 3.347.018 185.149 

Πνζόηεηα Δηζαγωγώλ (kg) 28.628 64 

Πνζόηεηα Δμαγωγώλ (kg) 831.009 37.115 

Ηζνδύγην ζε € 3.331.256 184.187 

Ηζνδύγην ζε kg 802.381 37.051 

 

Γεληθόο ζηόρνο: Δλίζρπζε ηεο εηθόλαο ηωλ επηηξαπέδηωλ ειηώλ ζηελ ειιεληθή 

θαη ή αγνξά 
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3.1.5 ΡΝΚΔΑΠ ΘΖΞΔΡΗΘΥΛ 
 

Ρα θεπεπηηθά θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε αθελφο γηαηί δηαδξαµαηίδνπλ 

πνιχ ζεµαληηθφ ξφιν ζηελ αγξνηηθή νηθνλνµία θη αθεηέξνπ γηαηί απνηεινχλ 

βαζηθφ είδνο ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. 

Ρα θεπεπηηθά θαιιηεξγνχληαη είηε ππαίζξηα (π.ρ. ζπαξάγγη, παληδάξηα 

θιπ), είηε ζε ζεξµνθήπηα (π.ρ. θνινθπζάθηα, ηνµάηεο, αγγνχξηα θιπ.) είηε ππφ 

ραµειή θάιπςε (π.ρ. µειηηδάλεο, πηπεξηέο, µαξνχιηα, πεπφληα θιπ.). 

Ζ παγθφζµηα παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ αλέξρεηαη, θαηά µέζν φξν 

ζε 1,1 δηζεθαηνµµχξηα ηφλνπο. Ρα θξνχηα αληηπξνζσπεχνπλ 530 θαη ηα 

ιαραληθά 470 εθαηνµµχξηα ηφλνπο αληίζηνηρα. Ζ Αζία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε 

µε παξαγσγή πνπ πιεζηάδεη ην 56%, αθνινπζνχµελε απφ ηε Ιαηηληθή Αµεξηθή 

θαη ηελ Θαξατβηθή µε 12%, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) θαη ηελ Ηλδία µε 10%, 

ηελ Αθξηθή µε 9% θαη ηε Βφξεηα Αµεξηθή µε 7%. Ζ Θίλα απνηειεί ηε 

µεγαιχηεξε παξαγσγηθή ρψξα ζε παγθφζµην επίπεδν (29%). 

Ξξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ηνµέαο ησλ θεπεπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεηνο θη απηφ ηνλ θαζηζηά αξθεηά επµεηάβιεην ηφζν ζηηο αιιαγέο ησλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ιφγσ ηεο εππαζνχο θχζεο ησλ πξντφλησλ, φρη µφλν ζηελ 

παξαγσγή αιιά θαη ζηελ ζπληήξεζε, φζν θαη ησλ ηηµψλ ηνπο ζαλ επίδξαζε 

ηεο δηεζλνχο αγνξάο ζηελ εγρψξηα. Παλ απνηέιεζµα ησλ πξναλαθεξφµελσλ 

είλαη νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο λα παξνπζηάδνπλ ζεµαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

θάζε ρξφλν. 

Νη θχξηεο ρψξεο εηζαγσγήο θεπεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο είλαη 

ε Νιιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θιπ., ελψ θχξηνη 

πξννξηζκνί ησλ εμαγψγηκσλ εγρψξησλ θεπεπηηθψλ καο είλαη ε Γεξκαλία, ε 

Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ε Ονπκαλία, ε Απζηξία, θιπ. 

Πηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απαληάηαη έλα κεγάιν πιήζνο 

θαιιηεξγνχκελσλ θεπεπηηθψλ ζε κηα ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 178.000 

ζηξεκκάησλ (17 % πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο κε θεπεπηηθά έθηαζεο ηεο 

Σψξαο). Ζ ζχλζεζε ηεο έθηαζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ θεπεπηηθψλ ζηελ 
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Ζκαζία 
21.751 
13% 

 Θεζζαινλίθε 
 53.696 
 30% 

 Κηιθίο 
 10.152 

 6% 

 Πέιια 
 43.477 
 25% 

 Πηεξία 
 12.014 

 7%  έξξεο 
 18.896 
 11% 

 Χαιθηδηθή 
 13.223 

 8% 

Δθηάζεηο θεπεπηηθώλ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ) 

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο Σψξαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 37.  

Ζ θεπεπηηθή γε, πνπ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 2,5% ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο 

ιαραληθψλ.  

Ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία έρεη ε θαιιηέξγεηα ζπαξαγγηνχ ζην Λνκφ 

Ξέιιαο, ην νπνίν εμάγεηαη.  

 

Πρήκα 18. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θεπεπηηθψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Ξεγή: ΔΠΔ 
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Ξίλαθαο 32: Έθηαζε θαη παξαγσγή θεπεπηηθψλ αλά ΞΔ ην έηνο 2007 

  
ΡΝΚΑΡΔΠ 

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ 

ΡΝΚΑΡΔΠ 
ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΔΠ 

ΞΑΗΘΟΝ 

ΡΝΚΑΡΔΠ 
ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΔΠ 
ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΝ 

ΦΑΠΝΙΑΘΗΑ ΙΑΣΑΛΑ ΘΝΛΝΞΗΓΗΑ ΠΞΑΟΑΓΓΗΑ 

  ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΙΙΑΓΑΠ 

148.215 780.276 147.590 422.402 34.213 262.166 76.375 67.810 82.205 168.720 48.039 88.268 46.755 21.526 

ΞΘΚ 27.660 133.337 14.897 54.526 4.556 40.212 11.304 11.456 18.525 51.934 5.116 11.055 23.578 6.721 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 2.755 11.758 1.326 5.417 453 10.806 1.230 1.275 1.242 4075 408 804 2.976 1.363 

ΞΔ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

8.147 36.147 2.622 10.738 1.244 11.528 2.194 2.299 10.242 31.556 3216 7.421 350 177 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 5.255 28.540 1.456 3.611 20 49 413 382 599 1126 121 136 0 0 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 3.076 11.002 1.016 2.612 1.835 11.881 3.886 3859 2.863 7.310 287 712 19.441 4.598 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 1.776 7.010 2.305 7.438 127 683 1.031 1433 928 2121 276 604 30 13 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 6.646 38.837 2.060 7.617 341 1.721 1865 1737 1.268 2911 341 566 781 570 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 5 43 4.112 17.093 536 3.544 685 471 1.383 2835 467 812 0 0 

  
ΘΝΙΝΘΘΑΘΗΑ ΘΟΔΚΚΓΗΑ ΜΔΟΑ ΠΘΝΟΓΑ ΜΔΟΑ ΑΓΓΗΛΑΟΔΠ ΠΞΑΛΑΘΗ ΦΟΑΝΙΔΠ 

ΙΝΗΞΔΠ ΘΖΞΔΡΗΘΔΠ 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

  ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΙΙΑΓΑΠ 

67.539 164.413 11.502 7.474 26.171 27.990 23.101 36.136 41.252 44.064 3.933 9.419 141.059 258.485 

ΞΘΚ 3.742 6.890 291 229 11 9 3.037 3.207 9.283 9.867 999 1.426 19.508 41.401 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 158 267 10 7 0 0 328 347 716 628 6 4 3225 14.820 

ΞΔ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

442 781 28 23 4 5 1.834 1.921 3.507 3.887 0 0 7395 12.370 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 357 363 46 31 0 0 26 30 163 157 1 1 494 712 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 453 845 51 30 1 1 226 194 3.408 3.351 48 54 3270 6.354 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 792 1.291 62 51 0 0 149 265 467 886 931 1.360 1490 2.863 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 961 2.126 79 78 0 0 163 141 545 422 12 6 1344 1.471 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 579 1.217 15 9 6 3 311 309 477 536 1 1 2290 2.811 

ΞΖΓΖ: ΔΙ.ΠΡΑΡ
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Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ησλ θεπεπηηθψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

θαηά ηα έηε 1978 έσο 2008. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 33: Γηαρξνληθή κεηαβνιή γεσξγηθήο γεο, θαιιηεξγεηψλ θαηά θαηεγνξίεο θαη 

αγξαλάπαπζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (ζε ζηξέκκαηα) 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Θαξπνχδηα - 
Ξεπφληα  

(Πχλνιν) 

52456 44740 40212 26019 -26.437 -18721 -14193 

Θαξπνχδηα   43449 33337 27488   -43.449 -33337 -27488 

Ξεπφληα 9007 11403 12724   -9.007 -11403 -12724 

Ξαηάηεο 48954 35759 23788 22257 -26.697 -13502 -1531 

Ρνκάηεο 132500 167684 116816 39890 -92.610 -127794 -76926 

Θξεκκχδηα μεξά 15694 12610 9164 4068 -11.626 -8542 -5096 

Φαζνιάθηα 10919 11919 8271 11458 539 -461 3187 

Ιάραλα 13641 17391 17660 0 -13.641 -17391 -17660 

Θνπλνππίδηα 1633 3415 6077 0 -1.633 -3415 -6077 

Ιάραλα - 
Θνπλνππίδηα  

(Πχλνιν) 

15274 20806 23737 34341 19.067 13535 10604 

Θνινθπζάθηα 4894 5006 4424 5226 332 220 802 

Αγγνχξηα 3390 2983 3076 0 -3.390 -2983 -3076 

Κειηηδάλεο 7168 5555 4987 5028 -2.140 -527 41 

Αγγηλάξεο 44 133 24 0 -44 -133 -24 

Οαδίθηα - Αληίδηα 1436 2969 3226 0 -1.436 -2969 -3226 

Ππαλάθη 5192 6817 8112 0 -5.192 -6817 -8112 

Αξαθάο 10034 7700 4449 0 -10.034 -7700 -4449 

Κπάκηεο 

Αξδεπηηθέο 

2615 3235 3062 0 -2.615 -3235 -3062 

Κπάκηεο Μεξηθέο 2273 667 481 0 -2.273 -667 -481 

Κπάκηεο (ΠΛΝΙΝ) 4888 3902 3543 5038 150 1136 1495 

Ξξάζα 5741 4709 5032 7182 1.441 2473 2150 

ΞΖΓΖ: ΞΑΑΡ 

 

Πην Πρήκα 19 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο θαιιηεξγνχκελεο 

έθηαζεο ησλ θπξηνηέξσλ θεπεπηηθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη 

κηα απμεηηθή ηάζε ζηελ θαιιηέξγεηα θξεκκπδηψλ, ιαράλσλ-θνπλνππηδηψλ θαζψο θαη 

γηα ηα θαζνιάθηα ζε αληίζεζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο παηαηψλ, ηνκάηαο θαη 

θαξπνπδηψλ/πεπνληψλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ κηα πησηηθή πνξεία κε ηελ ηνκάηα λα 

εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε πηψζε. 
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Πρήκα 19. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ θεπεπηηθψλ ζηελ Ξεξ. Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

 

          *Όπνπ 1,2,3 θαη 4 αληηζηνηρνχλ ζε 1978, 1985, 1990 θαη 2008
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3.1.6 ΡΝΚΔΑΠ ΝΠΞΟΗΥΛ  
 

Ρα φζπξηα ζε παγθφζµην επίπεδν θαηαιαµβάλνπλ µηθξέο ζρεηηθά 

εθηάζεηο θαη νη θχξηεο ρψξεο παξαγσγήο ηνπο είλαη νη ΖΞΑ, ν Θαλαδάο, ε 

Ρνπξθία θ.α.  

Πηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα φζπξηα θαιιηεξγνχληαη ζε αζήµαληεο, γηα 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο θαη ηα πιενλεθηήµαηα ηνπο, εθηάζεηο πνπ ρξφλν µε ην 

ρξφλν µεηψλνληαη.  

Πηελ Διιάδα, ζε φηη αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ νζπξίσλ, ην ζχλνιν 

ηεο θαιιηεξγνχµελεο έθηαζεο αλέξρεηαη ζε 150.000 ζηξέµµαηα πεξίπνπ, µε 

µέζε παξαγσγή ηνπο 29.000 ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα θαζφιηα θαιχπηνπλ 

ην 64% ησλ εθηάζεσλ θαη ην 73% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θαζνιηψλ απαληάηαη θχξηα ζηνπο λνµνχο Φιψξηλαο, 

Θαζηνξηάο θαη Θαβάιαο. Ρα ξεβίζηα ζηνπο λνµνχο Δπβνίαο, Βνησηίαο, 

Φζηψηηδαο θαη Θπθιάδσλ. Ρα θνπθηά ζηνπο λνµνχο Ζξαθιείνπ θαη Αξθαδίαο, ην 

ιαζνχξη ζην λνµφ Θνξηλζίαο θαη ε θαθή ζην λνµφ Ιάξηζαο. 

Πηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ε θαιιηέξγεηα ησλ νζπξίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε 6.751 ζηξέκκαηα (ζηνηρεία 2009), αληηπξνζσπεχνληαο 

πεξίπνπ ην 9% ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Ρν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθηάζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΞΔ Πεξξψλ, 

Θεζζαινλίθεο, Ξέιιαο θαη Σαιθηδηθήο.   

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ νζπξίσλ αθνινπζεί κηα πησηηθή πνξεία. Ρν 

1978 θαιιηεξγήζεθαλ 64.987 ζηξέκκαηα ελψ  ην 2008 θαιιηεξγήζεθαλ 

πεξίπνπ 5.902 ζηξέκκαηα κε φζπξηα. 

 

Ξίλαθαο 34. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ νζπξίσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο 
Καθεδνλίαο 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Βξψζηκα φζπξηα 64987 26751 18602 5902 -59.085 -20849 -12700 

Φαζφιηα 37898 18954 14545 2902 -34.996 -16052 -11643 

Φαζφιηα  

ζπγθαιιηεξγνχκελα 

16593 3848 2162 163 -16.430 -3685 -1999 

Θνπθηά 1481 424 230 123 -1.358 -301 -107 

Φαθή 361 106 42 394 33 288 352 
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Οεβχζηα 7537 2 1573 2141 -5.396 2139 568 

Ιάζπξνο (Φάβα) 16 3262 15 10 -6 -3252 -5 

Κπηδέιηα 1101 155 35 169 -932 14 134 

Ξεγή : ΞΑΑΡ 

 

Όζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ νζπξίσλ αλά ΞΔ 

ην έηνο 2007, απηή παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν πίλαθα. Ζ έθηαζε πνπ 

θαιιηεξγνχληαλ  κε φζπξηα ην 2007 ήηαλ ζηα 5.610 ζηξ. 

 

 

 

 

  



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θείκελν εξγαζίαο γηα δηαβνχιεπζε –Απξίιηνο 2012»                                                  Πει. 70 απφ 202 

 

Ξίλαθαο 35: Έθηαζε θαη παξαγσγή νζπξίσλ αλά ΞΔ ην έηνο 2007  

  ΦΑΠΝΙΗΑ 
(ρσξηο 

ζπγθαιιηέξγεηα) 

ΦΑΠΝΙΗΑ 
(ζπγθαιιηεξγνχκελα) 

ΘΝΘΗΑ ΦΑΘΖ ΟΔΒΘΗΑ ΙΑΘΝΟΗ ΚΞΗΕΔΙΗΑ ΙΝΗΞΑ 
ΒΟΥΠΗΚΑ 

ΝΠΞΟΗΑ 

  ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ (tn) ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΔΘΡΑΠΖ 
(ΠΡΟ.) 

ΞΑΟΑΓΥΓΖ 
(tn) 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΙΙΑΓΑΠ 

79.100 16.355 16.453 1.833 18.025 3.006 27.882 2.546 28.704 3.267 3.140 328 4.258 638 2.427 363 

ΞΘΚ 2.872 678 142 20 87 24 211 39 1.908 286 10 1 370 77 10 1 

ΞΔ  
ΖΚΑΘΗΑΠ 

121 18 0 0 6 3 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΞΔ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

186 44 0 0 0 0 51 6 1.057 151 0 0 45 2 0   

ΞΔ 
 ΘΗΙΘΗΠ 

45 10 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 213 38 0 0 

ΞΔ  
ΞΔΙΙΑΠ 

615 105 132 18 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

ΞΔ  
ΞΗΔΟΗΑΠ 

333 65 0 0 59 15 39 5 282 29 10 1 15 3 10 1 

ΞΔ  
ΠΔΟΟΥΛ 

1.188 319 0 0 0 0 71 23 219 66 0 0 31 19 0 0 

ΞΔ  
ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 

384 117 10 2 22 6 10 1 340 38 0 0 66 15 0 0 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ
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Πρήκα 20. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο νζπξίσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Πρήκα 21.  Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ νζπξίσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

 

            *Όπνπ 1,2,3 θαη 4 αληηζηνηρνχλ ζε 1978, 1985, 1990 θαη 2008 

 

Ρα φζπξηα ππνηηµήζεθαλ ζηελ ειιεληθή γεσξγία γηαηί ε θαιιηέξγεηά ηνπο είλαη 

δχζθνιε. Έηζη, ελψ ηα φζπξηα γηα πνιιά ρξφληα απνηεινχζαλ ηε βάζε ηεο 

δηαηξνθήο µαο, ζήµεξα παξάγνπµε ζπλνιηθά θαηά µέζνλ φξν 29.000 ηφλνπο ην 

ρξφλν ελψ θαηαλαιψλνπµε πεξίπνπ 70.000 ηφλνπο. Άµεζε ζπλέπεηα ηεο 

Ζκαζία  
103 

Θεζζαινλίθε 
1.635 

Κηιθίο 
198 

Πέιια 
882 

Πηεξία 
594 

έξξεο  
2.648 

Χαιθηδηθή 
691 

Δθηάζεηο Οζπξίωλ ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   
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ειιεηµµαηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε παξαγσγή µαο ζηνλ ζπγθεθξηµέλν ηνµέα θαη 

πξνθεηµέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο εηζάγνληαη πνζφηεηεο 

ηεο ηάμεσο ησλ 39.000 ηφλσλ. Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απνηειεί 

αλάγθε ν πεξηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο ειιεηκκαηηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή νζπξίσλ. 

Νη εμαγφµελεο πνζφηεηεο είλαη πάξα πνιχ µηθξέο µε δεζπφδνπζα ζέζε λα θαηέρνπλ 

ηα θαζφιηα. 

Ξίλαθαο 36. Διιεληθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο βξψζηκσλ νζπξίσλ 

Βξψζηκα Όζπξηα Κέζνη φξνη πεληαεηίαο 2002-2006 

Δηζαγφκελε 

πνζφηεηα ζε 
ηφλνπο 

Δμαγφκελε 

πνζφηεηα ζε 
ηφλνπο 

Ηζνδχγην 

Φαζφιηα 17.595,74 748,46 -16.847,28 

Φαθέο 11.467,22 315,38 -11.151,84 

Οεβίζηα 4.710,10 91,70 -4.618,40 

Κπηδέιηα 2.015,76 12,42 -2.003,34 

Θνπθηά θαη ιαζνχξηα 1.623,98 32,14 -1.591,84 

Ινηπά μεξά φζπξηα 1.126,68 18,58 -1.108,10 

Πχλνιν 38.539,48 1.218,68 -37.320,80 

Ξεγή: Διιεληθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο βξψζηµσλ νζπξίσλ (ζηνηρεία π.Α.Α.Ρ) 

   

Απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο νη 20.000 ηφλνη πεξίπνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

θαζφιηα ελψ ε θαηαλάισζε θηάλεη ηνπο 33.000 ηφλνπο. Νη θχξηεο ρψξεο απφ ηηο 

νπνίεο εηζάγνληαη ηα θαζφιηα (θπξίσο θνηλά θαζφιηα θαη γίγαληεο-ειέθαληεο) θαη ηα 

νπνία ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ εδεζµάησλ 

είλαη νη ΖΞΑ, ν Θαλαδάο, ε Αιβαλία θαη ε Αξγεληηλή. Διάρηζηεο είλαη νη πνζφηεηεο ηεο 

θαθήο πνπ παξάγνπµε, πεξίπνπ 1.500 ηφλνη, ηελ ίδηα ζηηγµή πνπ δεθαπιάζηεο 

πνζφηεηεο έξρνληαη απφ ηνλ Θαλαδά, ηελ Ρνπξθία θαη ηηο ΖΞΑ, επνµέλσο ην 95% 

ησλ αλαγθψλµαο ζε θαθέο θαιχπηνληαη απφ ηηο εηζαγσγέο. Ρα ξεβίζηα έξρνληαη 

θπξίσο απφ ηε γείηνλα Ρνπξθία εθφζνλ ε ληφπηα παξαγσγή πεξηνξίδεηαη ζηνπο 2.500 

ηφλνπο ην ρξφλν θαη θαηά 67% νη αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαιχπηνληαη απφ 

εηζαγσγέο. Δηζάγνπµε ινηπφλ πεξίπνπ ην 60-65% ησλ νζπξίσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχµε, 

πνπ ζεµαίλεη φηη έρνπµε πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ε θαηαλάισζε θαη νη 

ηηµέο ησλ νπνίσλ αλεβαίλνπλ ζπλερψο. 
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Ξίλαθαο 37. Ηζνδχγην βξψζηκσλ νζπξίσλ πεξηφδνπ 2005-2010 ζηελ ΞΘΚ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΥΓΗΘΏΛ Οεβίζηα Φαζφιηα Φαθέο Θνπθηά 

Όζπξηα μεξά,  
(εθηφο απφ 

κπηδέιηα, ξεβίζηα, 
θαζφιηα, θαθέο, 

θνπθηά θαη 
ιαζνχξηα "θάβα") 

2005 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 1.285.594 3.828.307 1.944.577 77.809  

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 30.820 113.637 42.257 559   

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1.372.814 5.174.686 3.885.485 117.167   

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 27.626 182.927 66.032 405   

Ηζνδχγην ζε € -1.254.774 -3.714.670 -1.902.320 -77.250   

Ηζνδχγην ζε kg -1.345.188 -4.991.759 -3.819.453 -116.762   

2006 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 1.288.491 3.037.980 1.448.147 13.144 1.871 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 48.240 94.698 19.180     

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1.372.565 4.344.517 3.261.149 27.390 1.100 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 36.278 107.399 40.075     

Ηζνδχγην ζε € -1.240.251 -2.943.282 -1.428.967 -13.144 -1.871 

Ηζνδχγην ζε kg -1.336.287 -4.237.118 -3.221.074 -27.390 -1.100 

2007 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 1.327.195 3.905.351 1.216.654 43.960 15.297 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 48.782 177.888 36.068 5.150   

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1.622.571 5.328.508 2.813.779 76.954 19.316 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 29.280 274.774 61.180 3.020   

Ηζνδχγην ζε € -1.278.413 -3.727.463 -1.180.586 -38.810 -15.297 

Ηζνδχγην ζε kg -1.593.291 -5.053.734 -2.752.599 -73.934 -19.316 

2008 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 946.567 3.360.859 1.721.586 7.570 2.210 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 20.998 337.553 25.432 39 404 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1.107.561 3.391.530 2.512.788 6.062 844 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 12.721 242.787 35.214 10 222 

Ηζνδχγην ζε € -925.569 -3.023.306 -1.696.154 -7.531 -1.806 

Ηζνδχγην ζε kg -1.094.840 -3.148.743 -2.477.574 -6.052 -622 

2009 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 706.609 3.529.315 1.618.874 19.628 7.423 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 49.506 103.033 27.786 46.385 1.188 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 930.872 3.996.460 2.181.779 27.640 4.686 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 32.811 93.588 32.290 56.220 360 

Ηζνδχγην ζε € -657.103 -

3.426.282 

-

1.591.088 

26.757 -6.235 

Ηζνδχγην ζε kg -898.061 -

3.902.872 

-

2.149.489 

28.580 -4.326 

2010 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 879.154 2.380.214 1.216.838 25.374 343 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 19.722 93.521 22.944   2.883 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 978.740 2.682.115 1.723.174 33.498 240 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 13.758 81.879 30.770   1.082 

Ηζνδχγην ζε € -859.432 -

2.286.693 

-

1.193.894 

-

25.374 

2.540 

Ηζνδχγην ζε kg -964.982 -

2.600.236 

-

1.692.404 

-

33.498 

842 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

Βαζηθή επηδίσμε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεηκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ε αχμεζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ηα φζπξηα, 

βαζηδφκελε ηφζν ζηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ καο, φζν θαη ζηηο 

αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε Δ.Δ. 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θείκελν εξγαζίαο γηα δηαβνχιεπζε –Απξίιηνο 2012»                                                  Πει. 74 απφ 202 

 

3.1.7 ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΝΘΝΚΗΘΥΛ 
 

Γηεζλψο, µεγάια αλζνθνµηθά θέληξα ζηνλ αλαπηπγµέλν θφζµν είλαη ην Βέιγην, 

ε Γαλία, ε Νιιαλδία, νη ΖΞΑ θ.α. (ρψξεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ραµεινχ θφζηνπο 

παξαγσγήο), ελψ ζηνλ αλαπηπζζφµελν θφζµν ε Θνινµβία, ην Κεμηθφ, ην Ξεξνχ, ν 

Ηζεµεξηλφο, ε Θέλπα, θ.α. (ρψξεο θηελήο εξγαζίαο θαη ηδαληθνχ µηθξνθιίµαηνο).  

Πε δηεζλέο επίπεδν ε Θίλα µε 40% ηεο παγθφζµηαο έθηαζεο ινπινπδηψλ 

παξάγεη ην 7% ηεο παγθφζµηαο παξαγσγήο, νη ΖΞΑ µε 6% ηεο παγθφζµηαο έθηαζεο 

παξάγεη ην 19% θαη ε Ηλδία µε 15% παξάγεη ιηγφηεξν απφ ην 1%. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ.Δ) µε µεξίδην 12% ζηε ζπλνιηθή παγθφζµηα έθηαζε θαη 42% ζηελ 

παγθφζµηα παξαγσγή αλζέσλ θαη θπηψλ γιάζηξαο είλαη µία απφ ηηο πεξηνρέο µε ηε 

µεγαιχηεξε έληαζε θαιιηέξγεηαο αλά εθηάξην. Ζ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα αλά 

εθηάξην παξαηεξείηαη ζηελ Νιιαλδία θαη ζηελ Ηηαιία. Ζ µεγάιε απφδνζε νθείιεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ζε ζεξµνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο πςειήο 

ηερλνινγίαο. 

Ν ζεµαληηθφηεξνο εηζαγσγέαο ινπινπδηψλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν είλαη ε 

Νιιαλδία θαη αθνινπζνχλ ην Ζλσµέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξµαλία. Ζ εηζαγσγή γίλεηαη 

θπξίσο απφ ηε Θέλπα, ην Ηζξαήι, ηελ Θνινµβία θαη ην Δθνπαδφξ. Νη θπξηφηεξνη 

εμαγσγείο ινπινπδηψλ ηεο Δ.Δ είλαη ε Νιιαλδία, ε Ηηαιία θαη ε Γεξµαλία. Νη 

πξννξηζµνί ησλ εμαγσγψλ ησλ λσπψλ-θξέζθσλ ινπινπδηψλ αθνξνχλ θπξίσο ηηο 

ΖΞΑ, ηελ Διβεηία, ηε Οσζία, ηε Λνξβεγία θαη ηελ Ηαπσλία. 

Νη αλζνθαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα ππφ ηελ έλλνηα ηεο ζπζηεµαηηθήο εµπνξίαο 

θαη θαιιηέξγεηαο αλζνθνµηθψλ εηδψλ δελ έρνπλ µεγάιε παξάδνζε, δεδνµέλνπ φηη ε 

αλζνθνµία άξρηζε λα αζθείηαη ζπζηεµαηηθά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αξρηθά απφ 

αγξφηεο θπξίσο ηεο Αηηηθήο, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ αγξφηεο θαη άιισλ πεξηνρψλ. 

Ρν µεξίδην ηεο αγνξάο ησλ ππεξαγνξψλ (ζνππεξµάξθεη) ζπλερψο απμάλεηαη, 

παξφια απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εμεηδηθεπµέλα θαηαζηήµαηα αλζέσλ έρνπλ ην 

µεγαιχηεξν µεξίδην ζηελ αγνξά. Ρα θαηαζηήµαηα αλζέσλ θαη νη αιπζίδεο 

supermarket απνηεινχλ ηηο θπξίαξρεο µνξθέο εµπνξηθήο δνµήο ηεο αγνξάο ζηελ 

Γεξµαλία, ζην Ζλσµέλν Βαζίιεην, ζηε Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ 

Νιιαλδία.  

Πηελ Διιάδα, εθφζνλ επηιπζνχλ ηα ρξφληα πξνβιήµαηα φπσο είλαη 1) ε 

έιιεηςε νξγαλσµέλσλ/ζχγρξνλσλ αγνξψλ 2) ην θφζηνο ζέξµαλζεο 3) ν ραµειφο 

βαζµφο επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αλζνθαιιηεξγεηψλ 4) ν µηθξφο βαζµφο 
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νξγάλσζεο ησλ αλζνθνµηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ θαη 5) ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ, ν 

θιάδνο µπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο. Νη επλντθέο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα αλζνθνµηθά 

θέληξα ηεο Διιάδαο δίλνπλ επλντθέο πξννπηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

εμάπισζε ηνπ θιάδνπ. 

Νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δπν δεθαεηηψλ ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ δεµηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηάζεζε ελφο µεγάινπ µέξνπο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ζηηο αγνξέο απηέο. 

Πεµεηψλεηαη φηη, γηα ηηο ρψξεο απηέο ππάξρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεµα ηεο µηθξήο 

απφζηαζεο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ζρέζεσλ θηιίαο. Δπίζεο, ε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ 

αλαµέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε δήηεζε ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ πνπ είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεµέλε µε ην απμαλφµελν θαηά θεθαιήλ εηζφδεµα ησλ θαηαλαισηψλ 

ησλ λέσλ µειψλ ηεο Δ.Δ. Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο έθηαζεο ησλ ζεξκνθεπίσλ 

αλζέσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ αλζφθεπσλ ζε ζηξέκκαηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. 

Πρήκα 22. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζεξκνθεπίσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

Ημαθία Θεζ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική

Θερμοκήπια Ανθέων 38 206 21 57 47 93 55

Θερμοκήπια Κηπεσηικών 684 1.585 19 2.459 195 426 637

Εμπορικοί ανθόκηποι 27 323 20 113 33 4 61
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Έκηαζη Θερμοκηπίων & Εμπορικών Ανθοκήπων ζε ζηρέμμαηα ( ΕΣΥΕ 2009)
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3.1.8 ΡΝΚΔΑΠ ΑΟΥΚΑΡΗΘΥΛ – ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΥΛ ΦΡΥΛ 
 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα πξνβάιιεηαη σο αίηεµα ησλ θαηξψλ ε 

«επηζηξνθή ζηε θχζε». Ζ ηάζε απηή έρεη νδεγήζεη φιεο ηηο ρψξεο ζε µία αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα θπζηθά πξντφληα θαη ηδηαίηεξα γηα ηα αξσµαηηθά & θαξµαθεπηηθά 

θπηά ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπο. 

Πθνπφο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ είλαη ε 

παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ θαη μεξήο δξφγεο. Νη ρξήζεηο ησλ αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ είλαη αλάινγεο κε ηα αηζέξηα έιαηα πνπ πεξηέρνπλ. Ρα έιαηα 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε επξεία θιίκαθα απφ πνιιέο βηνκεραλίεο 

(αξσκάησλ, ζαπνπληψλ, θαιιπληηθψλ, ηζηγάξσλ, ηξνθίκσλ, θιπ.) αιιά θαη ζαλ 

αξηχκαηα ή θαξπθεχκαηα θαγεηψλ ( φπσο π.ρ. ε δάθλε, ε ξίγαλε, ην δελδξνιίβαλν 

θιπ. ). 

Ρν ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ κε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά 

θπηά ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, δηφηη ν θιάδνο 

απνηειείηαη απφ πνιιά είδε δηάζπαξηα θαηαλεκεκέλα. 

Ζ θπξίαξρε ρψξα παξαγσγφο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ είλαη ε 

Αζία, ελψ νη κεγαιχηεξεο αγνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ε Θίλα, ε Δπξψπε 

(Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Αγγιία), ε Ηαπσλία θαη νη ΖΞΑ. 

Ζ Διιάδα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ζε αξσκαηηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά θπηά , γεγνλφο πνπ αλνίγεη λένπο θαη αξθεηά πξνζνδνθφξνπο 

δξφκνπο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, αλ ππάξμεη ε απαηηνχκελε νξγάλσζε γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ. 

Πηε ρψξα καο επδνθηκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 112 είδε αξσκαηηθψλ θπηψλ εθ 

ησλ νπνίσλ 68 ραξαθηεξίδνληαη θαη σο κειηζζνηξνθηθά. Ρα θπξηφηεξα εκπνξηθά 

αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ζηελ Διιάδα είλαη ην ηζάη ηνπ βνπλνχ, ην 

θαζθφκειν, ε ξίγαλε, ην γιπθάληζν, ν βαζηιηθφο, ην κάξαζν (καξαζφζπνξνο), ην 

ρακνκήιη, ε δάθλε, ε κέληα, ν δπφζκνο, ε ιεβάληα, θιπ. Ρα θπξηφηεξα 

θαιιηεξγνχκελα είδε είλαη: ν δίθηακνο, ν θξφθνο, ε κέληα, ε ξίγαλε, ην ηζάη ηνπ 

βνπλνχ, ν καξαζφζπνξνο, ν γιπθάληζνο. Ζ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε κε 

αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θπκαίλεηαη απφ 16.000 έσο 20.000 ζηξέκκαηα θαη 

ε εηήζηα παξαγσγή απφ 1.500 έσο 1.800 ηφλνπο κε ηηο θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο λα 

απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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 Ξίλαθαο 37. Έθηαζε θαη παξαγσγή αξσκαηηθψλ θπηψλ ζε εζληθφ επίπεδν 

Θαιιηέξγεηα 2000 2001 2002 

Έθηαζε Ξαξαγσγή Έθηαζε Ξαξαγσγή Έθηαζε Ξαξαγσγή 

Γιπθάληζνο - - 1070 178 1190 194 

Γίθηακνο 80 31 150 51 150 60 

Θξφθνο 7500 5 7662 5,6 7552 5 

Ιεβάληα 500 0 100 0 - - 

Καξαζφζπνξνο 3750 774 3857 1456 2750 274 

Κέληα 500 116 - - - - 

Οίγαλε 2147 476,5 4280 927 3188 1234 

Φαζθφκειν - 84 - 76 - 95 

Σακνκήιη - (9) - 9,6 - 9,1 

Ρζάη ηνπ βνπλνχ 710 183 685 149 - 163 

Ξεγή: πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμε θαη Ρξνθίκσλ (2004) 

Ζ µέζε ζηξεµµαηηθή απφδνζε ησλ θαιιηεξγνχµελσλ εθηάζεσλ δελ µπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί θαζφηη ππάξρνπλ εθηάζεηο εγθαηαιειεηµµέλεο, ζηηο νπνίεο ε 

θαιιηέξγεηα δελ ζπγθνµίδεηαη θη επίζεο πνζφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηνθπή 

ρισξίδα. Δηδηθφηεξα ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ε θαηάζηαζε φζνλ 

αθνξά ζηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

Πρήκα 23. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 Ηκαζία 
65 

 Θεζζαιολίθε 
13.161 

 Κηιθίς 
772  Πέιια 

3 

 Πηερία 
1.093  έρρες 

119 

 Χαιθηδηθή 
1.390 

Δθηάζεηο Αξωκαηηθώλ Φπηώλ (θπξίωο ξίγαλε, γιπθάληζν,  
κέληα, θιπ.) ζε ζηξέκκαηα ην 2009 (ΔΥΔ) 
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Ν θιάδνο ησλ αξσµαηηθψλ & θαξµαθεπηηθψλ θπηψλ δελ απνηειεί ζεµαληηθφ 

θνµµάηη ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξηθνχ εµπνξίνπ, θαζψο θαιχπηεη ην µφιηο ην 0,01 % ηεο 

αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ αιιά θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 

2000- 2004. 

Ρα πεξηζζφηεξα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ζπλαληψληαη, ιφγσ ησλ 

επλντθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, σο απηνθπή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, γηα ην 

ιφγν απηφ ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ηελ κεηξφπνιε ηεο θαιιηέξγεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ απνηειεί ηελ 

ηδαληθή ιχζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θησρψλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ εθηάζεσλ, θπξίσο, 

ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ νη αγξνί δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ κε 

άιιεο θαιιηέξγεηεο, ζηνηρείν, πνπ επί ζεηξά εηψλ δελ έηπρε ηεο νθεηιφκελεο 

πξνζνρήο θαη πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ 

ηεο ρψξαο καο.  

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ απηψλ ζηελ Διιάδα είρε 

μεθηλήζεη εδψ θαη δεθαεηίεο, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη έλα λέν ζρεηηθφ πεδίν δξάζεο 

γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξνζθέξνληαο κηα ελαιιαθηηθή δπλακηθή αλάπηπμεο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, ζπµβάιινληαο ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηελ 

αχμεζε ηνπ εηζνδήµαηνο ησλ παξαγσγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεµαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο µε απνηέιεζµα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζπζµνχ ζηελ χπαηζξν ελψ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε θαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

ηεο κεηαπνίεζεο. 
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3.1.9 ΑΚΞΔΙΝΝΗΛΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 
 

Ν ακπεινπξγηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο θιάδνπο ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο, πνπ εμαζθαιίδεη πξντφληα γηα λσπή θαηαλάισζε φπσο 

επηηξαπέδηα ζηαθχιηα, ζηαθχιηα γηα νηλνπνίεζε θαη μεξέο ζηαθίδεο . Ζ ζπλνιηθή 

έθηαζε ησλ ακπειψλσλ θπκαίλεηαη γηα ηελ πεξίνδν 2001/2006 θνληά ζηα 1,3 εθ. 

ζηξέκκαηα. Ππγθξίλνληαο ηα δηαζέζηµα ζηνηρεία γηα ηηο εθηάζεηο ησλ αµπειψλσλ ηεο 

Διιάδαο (πεξίπνπ 1,3 εθαηνµµχξηα ζηξέµµαηα) µε ηα αληίζηνηρα, θξάηε µέιε (Θ-Κ) 

ηεο Έλσζεο, ε ρψξα µαο βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο απέρνληαο θαηά πνιχ απφ 

ηηο εθηάζεηο ρσξψλ φπσο ε Ηζπαλία (πεξίπνπ 12 εθαηνµµχξηα ζηξέµµαηα) θαη ε 

Γαιιία (πεξίπνπ 9,1 εθαηνµµχξηα ζηξέµµαηα). 

Γηα ηελ Διιάδα φπσο θαη γηα ηελ Δ.Δ ζπλνιηθά, ν ηνµέαο αµπέιη - θξαζί είλαη 

εμαηξεηηθά ζεµαληηθφο ιφγσ ηνπ φηη ε Δ.Δ είλαη εγεηηθή δχλαµε ζε παγθφζµην 

επίπεδν µε ην 64,7% ησλ παγθφζµηψλ εμαγσγψλ νίλνπ λα πξαγµαηνπνηνχληαη απφ 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ξξψηε ζε ζπµµεηνρή ζηηο παγθφζµηεο εμαγσγέο, ζχµθσλα µε 

εθηηµήζεηο ηνπ OIV, είλαη ε Ηηαιία µε 18,8%, αθνινπζνχλ ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία µε 

17,6% θαη 17,4% αληίζηνηρα, ελψ ε Διιάδα ζπµµεηέρεη µε µεξίδην 0,2%. 

Ρν κεγαιχηεξν θέληξν ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηε ρψξα καο είλαη ε Ξεξηθέξεηα 

Ξεινπνλλήζνπ  πνπ ζπγθεληξψλεη ην 37% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη 

αθνινπζνχλ νη Ξεξηθέξεηεο Θξήηεο (20%), Καθεδνλίαο (11%) θαη Πηεξεάο Διιάδαο 

(πεξίπνπ 10%) (ζηνηρεία 3εηίαο 2004-2006) 

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ εθηάζεσλ ησλ ακπειψλσλ θαζψο 

θαη ησλ ακπεινπξγηθψλ πξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη αθελφο φηη ε θχξηα παξαγσγηθή θαηεχζπλζε είλαη απηή ηεο παξαγσγήο 

νίλσλ έλαληη ησλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ θαη αθεηέξνπ φηη ηα θχξηα θέληξα 

ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη νη ΞΔ Θεζζαινλίθεο θαη Σαιθηδηθήο. 
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Πρήκα 24. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ακπειψλσλ ζηελ ΞΘΚ (2007) 

 

ΞΖΓΖ: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

 

Πρήκα 25. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ακπειψλσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

Ημαθία Θεζζαλονίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική

Οινοποιήζιμα 8197 10356 4399 7440 1040 4850 10119

Επιηραπέζια 264 5341 1019 1085 1295 2436 8665

Εκηάζεις Aμπελώνων ηο 2007 ζε ζηρέμμαηα (ΕΣΥΕ)
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 Πρήκα 26. Ξαξαγσγή κνχζηνπ θαη επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

Ημαθία Θεζζαλονίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική

Μούζηος 2.491 6.031 1.804 522 411 2.374 8.965

Επιηραπέζια Σηαθύλια 262 4.278 629 857 2.183 3.915 15.545

Παραγωγή Μούζηοσ και Επιηραπέζιων ζηαθσλιών ηο 2009 ζε ηόνοσς (ΕΣΥΕ)

 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο νηλάκπεισλ θαη επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απνηππψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 50 

απφ ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη κηα δηαρξνληθή ζπξξίθλσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο 

έθηαζεο. 

 

Ξίλαθαο 37. Γηαρξνληθή κεηαβνιή θαιιηέξγεηαο νηλάκπεισλ θαη επηηξαπέδησλ 
ζηαθπιηψλ 

ΔΗΓΝΠ 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ 

1978 1985 1990 2007 2007/1978 2007/1985 2007/1990 

Ακπεινη   82966 67924 60235 66506 -82.966 -67924 -60235 

Νηλάκπεινη 45867 36215 30204 46401 -45.867 -36215 -30204 

Άκπεινη Δπηηξαπέδησλ 
Πηαθπιηψλ 

37099 31709 30031 20105 -37.099 -31709 -30031 
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 Πρήκα 27. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο νηλάπεισλ θαη ακπειηψλ παξαγσγήο 

επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνχ ζηελ ΞΘΚ   

 

              *Όπνπ 1,2,3 θαη 4 αληηζηνηρνχλ ζηα έηε 1978, 1985, 1990 θαη 2008 

Νη εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ε ακπεινθαιιηέξγεηα αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφ 

πνζνζηφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο. Ζ ακπεινπξγία είλαη ηνπηθήο 

ζεκαζίαο θαιιηέξγεηα αιιά κε κεγάιεο πξννπηηθέο  

Κε ηνλ Θαλ (ΔΘ) 479/2008 θαη ηνλ εθαξκνζηηθφ απηνχ (Θαλ (ΔΘ) 607/2009 ε 

Δ.Δ. κεηαβιήζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο (ΝΞΑΞ, ΝΞΔ) πνπ 

ίζρπε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν επί ζεηξά εηψλ ψζηε λα ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε γηα 

φια ηα πνηνηηθά αγξνηηθά πξντφληα. Κε βάζε ην λέν απηφ πιαίζην ηζρχνπλ πιένλ νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Νίλνη Νλνκαζίαο Ξξνειεχζεσο. Ξαξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ησλ 

νπνίσλ ην φλνκα θέξνπλ ζηελ εηηθέηα ηνπο. Ν λνκνζέηεο έρεη θαζνξίζεη, ηηο 

πνηθηιίεο ακπέινπ απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα θξαζηά, ηηο 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο γηα ηελ θαιή σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ, ηνπο ηξφπνπο 

νηλνπνίεζεο έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηππηθφ ραξαθηήξα. Ρα ειιεληθά θξαζηά 

κε Νλνκαζία Ξξνειεχζεσο δηαθξίλνληαη ζε Νίλνπο Νλνκαζίαο Ξξνειεχζεσο 

Αλσηέξαο Ξνηφηεηαο (Ν.Ξ.Α.Ξ.) θαη Νίλνπο Νλνκαζίαο Ξξνειεχζεσο 

Διεγρφκελεο (Ν.Ξ.Δ.) Πηελ Διιάδα παξάγνληαη 27 νίλνη Νλνκαζίαο Ξξνειεχζεσο 

εθ ησλ νπνίσλ νη 19 είλαη Ν.Ξ.Α.Ξ. θαη νη ππφινηπνη Ν.Ξ.Δ. Πχκθσλα κε ηε λέα 

επξσπατθή νηληθή λνκνζεζία νη ειιεληθνί νίλνη ΝΞΑΞ εληάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ ΞΝΞ.  
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 Δπηηξαπέδηνη Νίλνη. Γηαθξίλνληαη ζηνπο Ρνπηθνχο Νίλνπο, ηνπο Oίλνπο κε 

Νλνκαζία Θαηά Ξαξάδνζε θαη ηα θξαζηά Κάξθαο (brand name). 

 Ρνπηθνί Νίλνη. Ρα θξαζηά πνπ παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ή ζε κηθξέο κεκνλσκέλεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε φξνπο, 

αληίζηνηρνπο κε απηνχο πνπ ζπλαληήζακε ζηα θξαζηά Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο. 

Πηελ εηηθέηα ηνπο δηαβάδνπκε ηε Γεσγξαθηθή Έλδεημε ηεο Θαηαγσγήο ηνπο π.ρ. 

Καθεδνληθφο Ρνπηθφο Νίλνο. 

 

 

 

 

Νίλνη ΞΝΞ (ΝΞΑΞ) Γνπκέληζζα - Θηιθίο (PDO Goumenissa) 

Νίλνη ΞΝΞ (ΝΞΑΞ) Λάνπζα - Ζκαζία (PDO Naoussa) 

Νίλνη ΞΝΞ (ΝΞΑΞ) Ξιαγηέο Κειίησλα - Σαιθηδηθή (PDO Playies Melitona) 

 

Ζ Γνπκέληζζα είλαη ην επίθεληξν ηνπ εξπζξνχ μεξνχ νίλνπ ΞΝΞ (ΝΞΑΞ) 

Γνπκέληζζα, πνπ εθηφο απφ μηλφκαπξν πεξηέρεη θαη ηελ ηνπηθή εξπζξή πνηθηιία 

λεγθφζθα. 

Απφ ην 2009 ν ακπειψλαο ηεο Γνπκέληζζαο θαη ηνπ Δπξσπνχ παξάγεη θαη 

ηνπο νίλνπο ΞΓΔ Ξιαγηέο Ξάηθνπ (Ρνπηθφο Νίλνο Ξιαγηψλ Ξάηθνπ). 

 

 

 

Νίλνη ΞΓΔ Ζκαζία (Ρνπηθφο Νίλνο Ζκαζίαο) 

Ξνηθηιίεο νίλσλ ΞΓΔ Ζκαζία: μηλφκαπξν (ζε ιεπθή νηλνπνίεζε γηα ιεπθνχο 

νίλνπο), πξηθλάδη, αζήξη, αζχξηηθν, καιαγνπδηά, ξνδίηεο, ζαξληνλέ, ζνβηληφλ κπιαλ, 

κεξιφ, ζηξά. 

 

Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Ζκαζία: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο. 

Διιεληθνί Νίλνη ΞΝΞ (ΝΞΑΞ) 
Νίλνη "Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο"  

(πξψελ Νίλνη "Νλνκαζίαο Ξξνειεχζεσο Αλσηέξαο Ξνηφηεηνο") 
 

 

Νίλνη ΞΓΔ - "Ξξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο" 
ή Ρνπηθνί Νίλνη 

 

http://winesurveyor.weebly.com/pop_goumenissa.html
http://winesurveyor.weebly.com/pop_naoussa.html
http://winesurveyor.weebly.com/pop_plagies_melitona.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_opap.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_opap.html
http://winesurveyor.weebly.com/p3.html
http://www.goumenissa.info/typos-dimosieyseis/102-to-stafyli-tis-goymenissas.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
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Ξαξάγνληαη 37 νίλνη ΞΓΔ Ζκαζία απφ 14 νηλνπαξαγσγνχο. Πηελ πιεηνςεθία ηνπο 

εξπζξνί νίλνη πνπ είλαη απφ μηλφκαπξν κε κεξιφ ή/θαη ζηξά. πάξρεη πξφηαζε απηνί 

νη εξπζξνί νίλνη λα γίλνπλ ππν-θαηεγνξία ηνπ ΝΞΑΞ Λάνπζα (κε πεξηνξηζκέλν ην 

πνζνζηφ ησλ μεληθψλ πνηθηιηψλ). Νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιεπθνχο νίλνπο είλαη απφ 

μηλφκαπξν ζε ιεπθή νηλνπνίεζε αιιά κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 2011 απηφ κάιινλ 

ζα αιιάμεη. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΖΚΑΘΗΑ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΖΚΑΘΗΑΠ): 

Άζπξν απφ Καχξν - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

Γαιακάξα ΙΔΘΝΠ - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Νηλνπνηείν Γαιακάξα  

ΓΝΓΚΑΡΗΘΝΠ -θξαζί ιεπθφ μεξφ - VAENI NAOUSSA  

ΔΙΗΛΝΠ ιεπθφο  - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Διίλνο  

Ίκεξνο ιεπθφο - θξαζί ιεπθφ μεξφ - VAENI NAOUSSA  

Ιεπθφο Φνπληή - θξαζί ιεπθφ μεξφ  - Θηήκα Φνπληή  

Ρξπγίαο Φνπληή - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Θηήκα Φνπληή  

ΘΑΞΛΗΠΡΝΠ Γαιακάξα - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Νηλνπνηείν Γαιακάξα  

Αγέρνξνο  - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Νηλνπνηείν Γαιακάξα  

Γηαλλαθνρψξη  - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Θηήκα Θπξ Γηάλλε  

ΓΗΑΞΝΟΝΠ  - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Θηήκα Θπξ Γηάλλε  

ΓΝ ΔΙΗΔΠ - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Θηήκα Θπξ Γηάλλε  

ΔΙΗΛΝΠ εξπζξφο - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Διίλνο  

Έληερλνο - θξαζί εξπζξφ μεξφ - VAENI NAOUSSA  

Θάβα ΣΟΠΝΣΝΝ - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

Θηήκα Σξπζνρφνπ SYRAH - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

 

ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ (ΡΝΞΗΘΝΠ ΝΗΛΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ) 

Ξνηθηιίεο νίλσλ ΞΓΔ Θεζζαινλίθε: αζήξη, αζχξηηθν, δνπκηάηηθν, καιαγνπδηά, 

ξνδίηεο, ζαββαηηαλφ, βηνληέ, ζαξληνλέ, ζνβηληφλ κπιαλ, ηξεκπηάλν, ιεκληφ, 

μηλφκαπξν, πακίδη, γθξελάο ξνπδ, θακπεξλέ ζνβηληφλ, ζελζφ, κεξιφ, ζηξά. 

 

Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Θεζζαινλίθε: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο. 

Θεζκνζεηήζεθε ην 2006 θαη έρεη ήδε αμηφινγε παξνπζία. 

http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_opap.html
http://www.chrisohoou.com/
http://dalamarawinery.gr/
http://www.vaeni-naoussa.gr/
http://www.elinos.gr/
http://www.vaeni-naoussa.gr/
http://www.ktimafoundi.gr/
http://www.ktimafoundi.gr/
http://dalamarawinery.gr/
http://dalamarawinery.gr/
http://www.kiryianni.gr/
http://www.kiryianni.gr/
http://www.kiryianni.gr/
http://www.elinos.gr/
http://www.vaeni-naoussa.gr/
http://www.chrisohoou.com/
http://www.chrisohoou.com/
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Ξαξάγνληαη 35 νίλνη ΞΓΔ Θεζζαινλίθε απφ 11 νηλνπαξαγσγνχο. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ): 

Αζχξηηθν, Καιαγνπδηά -θξαζί ιεπθφ μεξφ  - Νηλνπνηείν Βνχιγαξε  

Cabernet - Merlot - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Νηλνπνηία Αξβαληηίδε  

Merlot - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Νηλνπνηείν Βνχιγαξε    

Merlot - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Νηλνπνηία Αξβαληηίδε  

Syrah - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Νηλνπνηία Αξβαληηίδε  

ΦιφγΝηλνο - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Κεζεβξία Νηλνπνηεηηθή  

 

ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΞΔΙΙΑ (ΡΝΞΗΘΝΠ ΝΗΛΝΠ ΞΔΙΙΑΠ) 

Ξνηθηιίεο νίλσλ ΞΓΔ Ξέιια: ξνδίηεο, ζαξληνλέ, ζνβηληφλ κπιαλ, ηξεκπηάλν, 

αγησξγίηηθν, ιεκληφ, κνζρφκαπξν, μηλφκαπξν, λεγθφζθα, θακπεξλέ ζνβηληφλ, κεξιφ, 

ζελζφ, ζηξά. 

Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Ξέιια: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο, εκίμεξνο. 

Ξαξάγνληαη 11 νίλνη ΞΓΔ Ξέιια απφ 2 νηλνπαξαγσγνχο αιιά ζηελ πεξηνρή ππάξρεη 

κεγάιε νηληθή αλάπηπμε θαη πηζαλφηαηα ζα πξνζηεζνχλ θαη άιινη. 

 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΞΔΙΙΑ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΔΙΙΑΠ): 

Θηήκα Ιίγαο ΙΔΘΝΠ - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Θηήκα Ιίγαο  

Θηήκα Ιίγαο Ονδίηεο - θξαζί ιεπθφ μεξφ - Θηήκα Ιίγαο  

Θηήκα Ιίδαο ΟΝΕΔ - θξαζί ξνδέ μεξφ - Θηήκα Ιίγαο  

Θηήκα Ιίγαο ΔΟΘΟΝΠ - θξαζί εξπζξφ μεξφ - Θηήκα Ιίγαο  

                                                     

 

ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΞΗΔΟΗΑ (ΡΝΞΗΘΝΠ ΝΗΛΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ) 

Ξνηθηιίεο νίλσλ ΞΓΔ Ξηεξία: αζχξηηθν, καιαγνπδηά, ξνδίηεο, ζαββαηηαλφ, 

ζαξληνλέ, ζνβηληφλ κπιαλ, ηξεκπηάλν, αγησξγίηηθν, ιεκληψλα, μηλφκαπξν, πακίδη, 

γθξελάο ξνπδ, θακπεξλέ ζνβηληφλ, κεξιφ, ζελζφ, ζηξά. 

 

http://www.oinovoulgari.gr/
http://arvanitidis-winery.gr/
http://www.oinovoulgari.gr/
http://arvanitidis-winery.gr/
http://arvanitidis-winery.gr/
http://www.mesimvriawines.gr/
http://www.ligas.gr/
http://www.ligas.gr/
http://www.ligas.gr/
http://www.ligas.gr/
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Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Ξηεξία: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο, 

γιπθχο. 

Θεζκνζεηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ζεκαηνδνηψληαο ηελ είζνδν ηεο Ξηεξίαο ζηνλ 

νηληθφ ράξηε. 

Ξαξάγνληαη 9 νίλνη ΞΓΔ Ξηεξία απφ 2 νηλνπαξαγσγνχο αιιά ζα πξνζηεζνχλ θαη 

άιινη. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΞΗΔΟΗΑ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΗΔΟΗΑΠ): 

Νίλνη απφ ην Θηήκα Θνχξηε, Θειάξη, Σξπζνζηφκνπ, Ρεξδή θαη Θηήκα Αδάκνπ 

                                                    

ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΠΔΟΟΔΠ (ΡΝΞΗΘΝΠ ΝΗΛΝΠ ΠΔΟΟΥΛ) 

Ξνηθηιίεο νίλσλ ΞΓΔ Πέξξεο: αγνχκαζηνο, αζήξη, αζπξνχδα Πεξξψλ, αζχξηηθν, 

δνπκηάηηθν, καιαγνπδηά, κνζράην Αιεμαλδξείαο, κπαηίθη, ξνδίηεο, ζαξληνλέ, ζνβηληφλ 

κπιαλ, ηξεκπηάλν, θντληάξηθν, ιεκληφ, πακίδη, θακπεξλέ θξαλ, θακπεξλέ ζνβηληφλ, 

κεξιφ, ζελζφ, ζηξά. 

 

Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Πέξξεο: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο. 

Θεζκνζεηήζεθε ην 1995 αιιά ε νπζηαζηηθή ηνπ αλάπηπμε άξρηζε ην 2002. 

Ρξνπνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2010, νπφηε δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά ε πνηθηιηαθή ηνπ 

ζχλζεζε. 

Ξαξάγνληαη 33 νίλνη ΞΓΔ Πέξξεο απφ 8 νηλνπαξαγσγνχο θαη ζα πξνζηεζνχλ θαη 

άιινη. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΠΔΟΟΔΠ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΠΔΟΟΥΛ): 

Βηζαιηηθφο ιεπθφο - Ιεπθφο μεξφο - Ρν Θηήκα η' Απνζηφιε  

ΒΗΡΑΠΡΗΑΛΝΠ ιεπθφο - Ιεπθφο μεξφο - Θηήκα Σαξαιακπφγινπ  

Ιπθφπεηξα ιεπθφο - Ιεπθφο μεξφ - Θηήκα Σαξαιακπφγινπ  

Ηζάξη  - Ονδέ μεξφο  - Gazoritis Winery  

Ιπθφπεηξα ξνδέ - Ονδέ μεξφο - Θηήκα Σαξαιακπφγινπ  

Γάθξπ Σαξάο - Δξπζξφο μεξφο - Ρν Θηήκα η' Απνζηφιε  

ΓΗΝΠ ΔΟΘΟΝΠ - Δξπζξφο μεξφο  - Gazoritis Winery  

ΔΟΗΦΙΖ - Δξπζξφο μεξφο - Ρν Θηήκα η' Απνζηφιε  

http://www.oinovion.gr/
http://www.ktimatapostoli.gr/
http://www.haralaboglou.gr/
http://www.haralaboglou.gr/
http://www.gazoritiswinery.com/
http://www.haralaboglou.gr/
http://www.ktimatapostoli.gr/
http://www.gazoritiswinery.com/
http://www.ktimatapostoli.gr/
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SYRAH - Δξπζξφο μεξφο - Θηήκα Σαξαιακπφγινπ  

Ιπθφπεηξα εξπζξφο - Δξπζξφο μεξφο - Θηήκα Σαξαιακπφγινπ  

ΞΝΟΦΟΑ - Δξπζξφο μεξφο  - Gazoritis Winery  

ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ ΖΓΠ        - Δξπζξφο εκίγιπθνο - Gazoritis Winery  

Βηζαιηηθφο Ζκίγιπθνο - Δξπζξφο εκίγιπθνο - Ρν Θηήκα η' Απνζηφιε  

 

ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ (ΡΝΞΗΘΝΠ ΝΗΛΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011 (ΦΔΘ 2778Β 2-12-2011) δηεχξπλε ειαθξψο ηελ 

πνηθηιηαθή ζχλζεζε (βηνληέ, ζαξληνλέ) θαη επέβαιε πεξηνξηζκνχο πνζνζηψλ ζε 

θάπνηεο πνηθηιίεο. 

Ξνηθηιίεο νίλσλ ΞΓΔ Σαιθηδηθή: αζήξη, αζχξηηθν καιαγνπδηά, κνζράην 

Αιεμαλδξείαο, ξνδίηεο, ζνβηληφλ κπιαλ, ηξεκπηάλν, ζαξληνλέ, βηνληέ, ιεκληφ, 

μηλφκαπξν, γθξελάο ξνπδ, θακπεξλέ ζνβηληφλ, κεξιφ, ζηξά. 

Νη πνηθηιίεο αζήξη, αζχξηηθν, ξνδίηεο & ιεκληφ, θακπεξλέ ζνβηληφλ πξέπεη λα είλαζη 

ζε πνζνζηά δηαθνξεηηθά ησλ ιεπθψλ & εξπζξψλ νίλσλ ΞΝΞ Ξιαγηέο Κειίησλα 

αληηζηνίρσο. 

Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Σαιθηδηθή: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο. 

Ξαξάγνληαη 31 νίλνη ΞΓΔ Σαιθηδηθή απφ 7 νηλνπαξαγσγνχο αιιά ζα πξνζηεζνχλ 

θαη άιινη. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ): 

ΑΚΞΔΙΥΛΑΠ ΑΓΗΝ ΞΑΙΝ - Ιεπθφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

ALEXANDRA - Ιεπθφο μεξφο - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

ΡΟΗΑ ΞΝΓΗΑ ιεπθφο - Ιεπθφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

VIOGNIER ASSYRTIKO - Ιεπθφο μεξφο - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

Claoudia Papagianni Rose - Ονδέ μεξφο - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

Grenache rose - Ονδέ μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

ΡΟΗΑ ΞΝΓΗΑ ξνδέ - Ονδέ μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

ΔΜ' ΑΟΛΥΛ εξπζξφο - Δξπζξφο μεξφο - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

MERLOT Ρζάληαιε - Δξπζξφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

NIKOLAS - Δξπζξφο μεξφο - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

ΡΟΗΑ ΞΝΓΗΑ εξπζξφο - Δξπζξφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο 

http://www.haralaboglou.gr/
http://www.haralaboglou.gr/
http://www.gazoritiswinery.com/
http://www.gazoritiswinery.com/
http://www.ktimatapostoli.gr/
http://www.tsantali.gr/
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.tsantali.gr/
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.tsantali.gr/
http://www.tsantali.gr/
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.tsantali.gr/
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.tsantali.gr/
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ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΗ ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ) 

Νη νίλνη ΞΓΔ Καθεδνλία ζεζκνζεηήζεθαλ ην 1989 σο Καθεδνληθνί Ρνπηθνί Νίλνη. 

Ξνηθηιίεο ακπέινπ νίλσλ ΞΓΔ Καθεδνλία: 

Πηνπο νίλνπο ΞΓΔ Καθεδνλία (Ρνπηθνχο νίλνπο Καθεδνλίαο) επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

ζηαθπιηψλ ή νίλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δψλεο ΞΝΞ (ΝΞΑΞ) ή/θαη ΞΓΔ (ηνπηθψλ 

νίλσλ) πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζηελ ακπεινπξγηθή πεξηθέξεηα ηεο Καθεδνλίαο, 

δειαδή ηηο δψλεο: 

ΞΝΞ Ακχληαην, ΞΝΞ Γνπκέληζζα, ΞΝΞ Λάνπζα, ΞΝΞ Ξιαγηέο Κειίησλα, 

ΞΓΔ Άγηνλ Όξνο, ΞΓΔ Αγνξά, ΞΓΔ Αδξηαλή, ΞΓΔ Βειβεληφο, ΞΓΔ Γξεβελά, 

ΞΓΔ Γξάκα, ΞΓΔ Δπαλνκή, ΞΓΔ Ζκαζία, ΞΓΔ Θεζζαινλίθε, ΞΓΔ Θαζηνξηά, 

ΞΓΔ Θνδάλε, ΞΓΔ Λέα Κεζεκβξία, ΞΓΔ Ξαγγαίν, ΞΓΔ Ξέιια, ΞΓΔ Ξηεξία, 

ΞΓΔ Ξιαγηέο Βεξηίζθνπ, ΞΓΔ Ξιαγηέο Ξάηθνπ, ΞΓΔ Πέξξεο, ΞΓΔ Πηάηηζηα, 

ΞΓΔ Πηζσλία, ΞΓΔ Φιψξηλα, ΞΓΔ Σαιθηδηθή. 

Ρχπνη νίλσλ ΞΓΔ Καθεδνλία: ιεπθφο, ξνδέ, εξπζξφο - μεξφο, εκίμεξνο, 

εκίγιπθνο. 

Δίλαη ν πεξηθεξεηαθφο ηνπηθφο νίλνο πνπ άλνημε ην ρνξφ θαη έγηλε πξψηνο γλσζηφο. 

Πήκεξα, παξάγνληαη 74 νίλνη ΞΓΔ Καθεδνλία απφ 23 νηλνπαξαγσγνχο, εθ ησλ 

νπνίσλ κφλν 2 είλαη εθηφο πεξηθέξεηαο. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΗ ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ): 

Απφ νηλνπνηεία εληφο δψλεο 

Αζήξη  - ιεπθφο μεξφο  - Δ. Ρζάληαιεο  

ARGATIA ιεπθφο  - ιεπθφο μεξφο - Αξγαηία  

CAVA TSANTALI ιεπθφο - ιεπθφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

Chardonnay  - ιεπθφο μεξφο - Νηλνπνηία Αξβαληηίδε  

CHARDONNAY BOUTARI - ιεπθφο μεξφο  - Κπνπηάξεο Νηλνπνηεηηθή  

Chardonnay Oak  - ιεπθφο μεξφο - Νηλνπνηία Αξβαληηίδε  

Claoudia Papagianni ιεπθφο - ιεπθφο μεξφο  - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

ΔΜ ΑΟΛΥΛ ιεπθφο - ιεπθφο μεξφο  - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

Ιεπθίηεο - ιεπθφο μεξφο  - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ ιεπθφο - ιεπθφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

http://winesurveyor.weebly.com/pop_amyntaio.html
http://winesurveyor.weebly.com/pop_goumenissa.html
http://winesurveyor.weebly.com/pop_naoussa.html
http://winesurveyor.weebly.com/pop_plagies_melitona.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
http://www.argatia.gr/
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
http://arvanitidis-winery.gr/gr/wines/white/&wid=5
http://www.boutari.gr/?TGVmdE1lbnU9MTQsMjEmTEFORz1HUiZQYWdlSWQ9NCZQYWNrYWdlSWQ9MTk=
http://arvanitidis-winery.gr/gr/wines/white/&wid=5
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.chrisohoou.com/
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
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ΞΟΔΘΛΗΑΟΗΘΝ - ιεπθφο μεξφο - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

SAUVIGNON BLANC - ιεπθφο μεξφο - Κπνπηάξεο Νηλνπνηεηηθή  

ΠΙΙΝΓΖ Πηέιηνπ Θερξή ιεπθφο - ιεπθφο μεξφο - Νηλνπνηία Θερξή  

Ρν Κπζηηθφ - ιεπθφο μεξφο - Νηλνπνηία Θερξή  

ΞΔΡΟΗΡΖΠ ιεπθφο - ιεπθφο εκίμεξνο - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ ξνδέ  - ξνδέ μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

Rose Boutari Sec - ξνδέ μεξ - Κπνπηάξεο Νηλνπνηεηηθή  

ΞΔΡΟΗΡΖΠ ξνδέ  - ξνδέ εκίμεξνο  - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

Rose Boutari Demi Sec  - ξνδέ εκίμεξνο - Κπνπηάξεο Νηλνπνηεηηθή  

Rose Foundi  - ξνδέ εκίμεξνο - Θηήκα Φνπληή  

AGRATIA εξπζξφο - εξπζξφο μεξφο  - Αξγαηία  

AGRATIA ΜΗΛΝΚΑΟΝ - εξπζξφο μεξφο  - Αξγαηία  

CAVA TSANTALI εξπζξφο  - εξπζξφο μεξφο  - Δ. Ρζάληαιεο  

Claoudia Papagianni εξπζξφο  - εξπζξφο μεξφο  - Θηήκα Ξαπαγηάλλε  

ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ εξπζξφο - εξπζξφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

Κνζρφκαπξν  - εξπζξφο μεξφο - Δ. Ρζάληαιεο  

Όιγαλνο  - εξπζξφο μεξφο  - Θηήκα Φνπληή  

ΞΑΟΑΓΘΑ - εξπζξφο μεξφο  - Θηήκα Θπξ Γηάλλε  

Ξξψηεηνο εξπζξφο - εξπζξφο μεξφο  - Νηλνπνηία Θερξή  

ΠΙΙΝΓΖ Πηέιηνπ Θερξή εξπζξφο - εξπζξφο μεξφο - Νηλνπνηία Θερξή  

Syrah  - εξπζξφο μεξφο - Vaeni Naoussa  

ΞΔΡΟΗΡΖΠ εξπζξφο - εξπζξφο εκίμεξνο - Θηήκα Σξπζνρφνπ  

 

Απφ νηλνπνηεία εθηφο δψλεο 

ΑΒΔΟΥΦ ΟΝΕΔ - ξνδέ εκίμεξνο - Θαηψγη  

  

ΝΗΛΝΗ ΞΓΔ ΞΔΟΗΝΣΥΛ (ΡΝΞΗΘΝΗ ΝΗΛΝΗ ΞΔΟΗΝΣΥΛ)  

Νίλνο ΞΓΔ Άγηνλ Όξνο - Αγηνξείηηθνο Ρνπηθφο Νίλνο - Σαιθηδηθή 

Νίλνο ΞΓΔ Δπαλνκή - Ρνπηθφο Νίλνο Δπαλνκήο - Θεζζαινλίθε 

Νίλνο ΞΓΔ Λέα Κεζεκβξία -Ρνπηθφο Νίλνο Λέαο Κεζεκβξίαο - Θεζζαινλίθε 

Νίλνο ΞΓΔ Ξιαγηέο Βεξηίζθνπ - Ρνπηθφο Νίλνο Ξιαγηψλ Βεξηίζθνπ - Θεζζαινλίθε 

Νίλνο ΞΓΔ Ξιαγηέο Ξάηθνπ - Ρνπηθφο Νίλνο Ξιαγηψλ Ξάηθνπ - Θηιθίο 

Νίλνο ΞΓΔ Πηζσλία - Ρνπηθφο Νίλνο Πηζσλίαο – Σαιθηδηθή 

http://www.chrisohoou.com/
http://www.boutari.gr/?TGVmdE1lbnU9MTQsMjEmTEFORz1HUiZQYWdlSWQ9NCZQYWNrYWdlSWQ9MTk=
http://www.kechri.gr/krasia_syllogistelioukechri_sauvignonblanc.htm
http://www.kechri.gr/krasia_syllogistelioukechri_sauvignonblanc.htm
http://www.chrisohoou.com/
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
http://www.boutari.gr/?TGVmdE1lbnU9MTQsMjEmTEFORz1HUiZQYWdlSWQ9NCZQYWNrYWdlSWQ9MTk=
http://www.chrisohoou.com/
http://www.boutari.gr/?TGVmdE1lbnU9MTQsMjEmTEFORz1HUiZQYWdlSWQ9NCZQYWNrYWdlSWQ9MTk=
http://www.ktimafoundi.gr/
http://www.argatia.gr/
http://www.argatia.gr/
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
http://www.cpdomaine.gr/
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
http://www.tsantali.gr/products.php?_lang=el&_group=place&_cat=zMHKxcTPzcnB&_mod=products_view&_product=wcjH0ckg1NPBzdTBy8c8YnI+KMvF1crP0yk=
http://www.ktimafoundi.gr/
http://www.kiryianni.gr/
http://www.kechri.gr/krasia_syllogistelioukechri_sauvignonblanc.htm
http://www.kechri.gr/krasia_syllogistelioukechri_sauvignonblanc.htm
http://www.vaeni-naoussa.gr/
http://www.chrisohoou.com/
http://www.katogi-strofilia.gr/
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-2.html
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3.1.10 ΡΝΚΔΑΠ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΥΛ ΦΡΥΛ 
 

H παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θηελνηξνθία 

ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη απνηειεί βαζηθφ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

Πηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  απαληψληαη φιεο νη θαηεγνξίεο 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, κε θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηε κεδηθή γηα ζαλφ, ην βίθν γηα θαξπφ 

θαη ζαλφ, ηνλ αξαβφζηην, ινηπά θηελνηξνθηθά ςπραλζή θ.α. Ζ θαιιηέξγεηα 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζηελ ΞΘΚ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 450 ρηι. ζηξέκκαηα 

απνηειψληαο ην 13-15% ηεο αληίζηνηρεο έθηαζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ δηάξζξσζε 

ηεο έθηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ αλά ΞΔ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα απφ ηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη φηη ην θπξηφηεξν θέληξν θαιιηέξγεηαο 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ είλαη ε ΞΔ Θεζζαινλίθεο αθνινπζνχκελε απφ ηηο  ΞΔ Ξέιιαο, 

Πεξξψλ, Θηιθίο θαη Σαιθηδηθήο. 

 

Ξίλαθαο 38. Θαηαλνκή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κε θηελνηξoθηθά θπηά αλά 
ΞΔ (έηνο 2007) 

 Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ Θ 
ηνθηθά γηα 

 

 

  ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΑ 

ΦΡΑ ΓΗΑ ΠΑΛΝ 
(Θξηζάξη, Βξψκε, 

Βίθνο, Ρξηθχιιηα, 
Θνθηνιίβαδα, 

Ινηπά ζαλά) 

ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΑ ΦΡΑ 

ΓΗΑ ΣΝΟΡΝ ΘΑΗ ΟΗΕΥΚΑΡΑ 
(Αξαβφζηηνο ρισξφο, 

Πφξγν ρισξφ, Ρεχηια 
ΘηελνηξνθηθάΘξηζάξη, 

Βξψκε, Βίθνο, Ρξηθχιιηα, 
Θνθηνιίβαδα, Ινηπά ζαλά) 

ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΑ 

ΦΡΑ ΓΗΑ 
ΓΟΑΠΗΓΗΑ 

(Θξηζάξη, 
Βξψκε, Βίθνο, 

Ιαζνχξη, 
Ρερλεηνί 

Ιεηκψλεο) 

  ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟ.) 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΑΠ 2.470.324 103.212 773.926 

ΞΘΚ 335.001 46.173 60.627 

ΞΔ ΖΚΑΘΗΑΠ 20.888 2.575 15 

ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 90.605 33.061 21.169 

ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 47.285 1.824 110 

ΞΔ ΞΔΙΙΑΠ 63.098 6.356 0 

ΞΔ ΞΗΔΟΗΑΠ 28.337 2.040 14.310 

ΞΔ ΠΔΟΟΥΛ 73.838 27 2.464 

ΞΔ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 10.950 290 22.559 
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Πρήκα 28. Θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 
Παλνί, ρφξηα, 

 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ηα θηελνηξνθηθά θπηά απνηεινχλ ζεκαληηθφ θιάδν γηα 

ηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή, θαη είλαη μερσξηζηήο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηεο, αθνχ 

επεξεάδνπλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζηε θπηηθή θαη ζηε δσηθή παξαγσγή, 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηεο παξαγσγήο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ δσνηξνθψλ.  

 

Ξίλαθαο 39. Γηαρξνληθή κεηαβνιή εθηάζεσλ θαιιηεξγνχκελσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ 

πεξηφδνπ 1978-2008 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 1978 1985 1990 2008 2008/1978 2008/1985 2008/1990 

Θηελνηξνθηθά 
Όζπξηα 

4370 1137 1042 0 -4.370 -1137 -1042 

Βίθνο 726 229 424 0 -726 -229 -424 

Οφβε 20 0 0 0 -20 0 0 

Ινχπηλα 0 0 0 0 0 0 0 

Ιάζπξνο   30 0 0 0 -30 0 0 

Ππφξνο Ρξηθπιιηψλ 3078 809 600 0 -3.078 -809 -600 

Ινηπά 516 99 18 0 -516 -99 -18 

Ξεγή: ΞΑΑΡ 

Πην αθφινπζν απνηππψλεηαη ε δηαρξνληθή κείσζε ησλ εθηάζεσλ 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ γηα θαξπφ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 

Ζκαζία  
24.232 

Θεζζαινλίθε 
136.985 

Κηιθίο 
78.221 Πέιια 

72.427 

Πηεξία 
40.857 

έξξεο  
81.250 

Χαιθηδηθή 
35.473 

Δθηάζεηο Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ (ηξηθύιιη, κεδηθή, 
κπηδέιηα, ζαλόο βίθνπ, θιπ.) ην 2009 ζε ζηξέκκαηα (ΔΥΔ)   
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Πρήκα 28. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο 

 

*Όπνπ 1,2,3 θαη 4 αληηζηνηρνχλ ζηα έηε 1978, 1985, 1990 θαη 2008 

 

Ζ ρψξα µαο είλαη ειιεηµµαηηθή ζηνλ ηνµέα ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, απηφ 

έρεη σο ζπλέπεηα νη παξαγφµελεο πνζφηεηεο λα µελ θαιχπηνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε 

θαη λα εηζάγνληαη µεγάιεο πνζφηεηεο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Πηα θηελνηξνθηθά ςπραλζή γηα ζπφξν ή θαξπφ, ηηο µεγαιχηεξεο εηζαγφµελεο 

θαη εμαγφµελεο πνζφηεηεο ηηο έρνπλ ν βίθνο  θαη αθνινπζνχλ ηα ζπέξµαηα 

ηξηθπιιηνχ ζηηο εηζαγσγέο θαη ηα ζπέξµαηα δαραξφηεπηισλ ζηηο εμαγσγέο. 

Ρν θπξηφηεξν πξφβιεµα πνπ αληηµεησπίδεη ν ηνµέαο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

θπηψλ είλαη ε ειιεηµµαηηθφηεηα.  

Βαζηθή επηδίσμε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεηκαηηθφηεηαο ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ε αχμεζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κέζσ κηαο 

ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ κε θηελνηξνθηθά θπηά, βαζηδφκελε ηφζν ζηηο παξαγσγηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ καο, φζν θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο πνπ 

παξέρεη ε Δ.Δ. 
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3.2 ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

 

Πηελ Θεληξηθή Καθεδνλία απαληψληαη φινη νη θιάδνη ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο ππφ κνξθή νξγαλσκέλσλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ηχπσλ. Δπεηδή φκσο ε θηελνηξνθία ππφθεηηαη ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο εξγαζίαο έρεη 

αλαπηπρζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηηο νπνίεο νη 

δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο (αλαινγία αξδεπφκελνπ εδάθνπο, κέγεζνο 

εθκεηαιιεχζεσλ, δηαζέζηκε εξγαζία, πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, χπαξμε 

βνζθνηφπσλ θ.ι.π.) ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξεο πξνζφδνπο γηα ηνπο 

δηαζέζηκνπο ζπληειεζηέο (έδαθνο θαη εξγαζία) απφ ηηο πξνζδνθψκελεο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηε θπηηθή παξαγσγή. Πηηο πεξηνρέο απηέο ε 

θηελνηξνθία έρεη δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κε ηελ βειηίσζε θπξίσο 

ηεο ππνδνκήο εκπνξίαο. 

  Ζ δσηθή παξαγσγή θαη ηδηαίηεξα ε παξαγσγή γάιαθηνο θαη 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ππήξμε πάληα κηα απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, έρνληαο πξνζθέξεη πξντφληα κνλαδηθά απφ 

άπνςε πνηφηεηαο θαη γεχζεο. Ζ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ είλαη 

πξνζερηηθά επηιεγκέλεο, δίλεη ζηα πξντφληα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θάλνπλ ηε δνθηκή ηνπο κία κνλαδηθή γεπζηηθή εκπεηξία. Πηελ κεγάιε γθάκα 

ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, πεξηιακβάλνληαη γλσζηά πξντφληα φπσο ε 

θέηα, ην θαηζηθίζην ηπξί, ην θαζέξη θαη ην παξαδνζηαθφ γηανχξηη αιιά 

θαη ιηγφηεξν γλσζηά, φπσο ην Αξηάλη θαη ην Θεθίξ.  

Θχξηνη θιάδνη δσηθήο παξαγσγήο (θηελνηξνθίαο) είλαη ε βννηξνθία, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηε γαιαθηνπαξαγσγφ βννηξνθία, ηηο ζειάδνπζεο αγειάδεο 

θαη ηελ θξενπαξαγσγφ αγειαδνηξνθία, ε πξνβαηνηξνθία, ε αηγνηξνθία 

θαη ε ρνηξνηξνθία. Πηελ Θ. Καθεδνλία ππάξρνπλ δχν θαζαξέο θπιέο  

αγειάδσλ: Ζ θπιή «Ππθηάο» πνπ εθηξέθεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ δψσλ ζηε 

Πηζσλία (Λ. Σαιθηδηθήο) θαη ε θπιή «Θαηεξίλεο» κε κηθξφ αξηζκφ δψσλ. Όζνλ 

αθνξά ηα πξφβαηα ζηελ Θ. Καθεδνλία εθηξέθνληαη νη θπιέο «Σηψηηθε» θαη 

«Πεξξατθή» ζε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ.  
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Νη θηελνηξφθνη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο εξγαδφκελνη 365 εκέξεο ην 

ρξφλν ππφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, θξνληίδνπλ δηαξθψο ηα δψα ηνπο 

ζε κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο πνζφηεηαο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο γάιαθηνο 

πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα. Κεηαθέξνπλ 

ηερλνγλσζία αηψλσλ πνπ δηδάζθεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο ζηηο 

επφκελεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή δεκηνπξγψληαο ηελ πινχζηα παξάδνζε ηεο πεξηνρήο. Απηή κε 

ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ εκπινπηίζηεθε θαη ζπκπεξηέιαβε ζηνηρεία 

πνιππνιηηηζκηθά αθνχ ε Θεληξηθή Καθεδνλία αλέθαζελ ππήξμε ζηαπξνδξφκη 

πνιηηηζκψλ ελψλνληαο ηελ αλαηνιή κε ηε δχζε θαη ην βνξξά κε ην λφην. 

Ζ Θεληξηθή Καθεδνλία απνηειεί πεξηθέξεηα κε αμηφινγε θηελνηξνθηθή 

παξαγσγή θαη είλαη ην θχξην θέληξν ηεο βννηξνθίαο ηεο ρψξαο. 

Ρα ραξαθηεξηζηηθά, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο φισλ ησλ  

θιάδσλ ηεο θηελνηξνθίαο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Ρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επίζεο πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ ηνπο Ρνκείο  

Θηελνηξνθίαο θαη  Αιηείαο θαη ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο  

Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Ξ.Θ.Κ απφ ηελ 

Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή, ηνλ ΔΙΝΓΑΘ θαη ην Ρκήκα Αγξνηηθήο Πηαηηζηηθήο 

(Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο & Ρεθκεξίσζεο ηνπ ΞΑΑΡ). 
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3.2.1 Βννηξνθία 
Βννηξνθία νξίδεηαη ν θιάδνο ηεο Θηελνηξνθίαο ν νπνίνο έρεη σο 

αληηθείµελν ηελ εθηξνθή ησλ βννεηδψλ, βνπβαιηψλ θαη βηζφλσλ γηα ηελ 

παξαγσγή θπξίσο γάιαθηνο, θξέαηνο θαη δέξµαηνο. Ζ έληνλε 

ειιεηµµαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα µαο ζε πξντφληα ηνπ θιάδνπ ηεο 

βννηξνθίαο θαη ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ μνδεχνπµε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηεο 

πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεµαζία γηα ηελ εζληθή µαο νηθνλνµία. 

Πηελ Διιάδα εθηξέθνληαη πεξίπνπ 633.500 βννεηδή θαη παξάγνληαη 

πεξίπνπ 750.000 ηφλνη γάιαθηνο θαη 59.000 ηφλνη βφεηνπ-κνζραξίζηνπ 

θξέαηνο (έηνο 2008). 

Πχµθσλα µε ζηνηρεία ηεο Eurostat (2005) ε βννηξνθία, ζαλ θιάδνο 

ηεο δσηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα ζπµµεηείρε ζηελ Αθαζάξηζηε Αμία Εσηθήο 

Ξαξαγσγήο (ΑΑΞ) µε πνζνζηφ 19,2% ελψ ε ζπλνιηθή εθαηνζηηαία µεηαβνιή 

ηεο ΑΑΞ ηνπ θιάδνπ βννηξνθίαο, ηελ πεξίνδν 1995/2005 ππνινγίδεηαη ζε 

26,7%. 

Πηελ Διιάδα εθηξέθνληαη εγρψξηεο θπιέο (Θνηλή Βξαρπθεξαηηθή, 

Ρήλνπ, Θαηεξίλεο, Ππθηάο), γαιαθηνπαξαγσγηθέο θπιέο, θπξίσο ηεο θπιήο 

Αζπξφµαπξε (Holstein -Friesian), θξενπαξαγσγηθέο θπιέο θπξίσο Ιηµνπδέλ θαη 

Κπινλη λη΄ Αθηηέλ (Blonde d-Aquitaine) θαη µηθηήο απφδνζεο (Φαηά ησλ 

Άιπεσλ θαη Πίµεληαι). 

Ζ Βννηξνθία απνηειεί ηνλ θιάδν ηεο δσηθήο παξαγσγήο πνπ ζπλδέεηαη 

άµεζα µε ην θαιιηεξγνχµελν έδαθνο θαη σο εθ ηνχηνπ ππφθεηηαη ζηνλ 

αληαγσληζµφ σο πξνο ηε ρξεζηµνπνίεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο εξγαζίαο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο δσηθήο παξαγσγήο. 

Δπεηδή ε παξαγσγή µνζραξηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο γίλνληαη αζξφεο εηζαγσγέο µνζραξηψλ, είηε απφ 

επξσπατθέο, είηε απφ ηξίηεο ρψξεο. Ρα µνζράξηα εηζάγνληαη ζε ειηθία 4-6 

µελψλ θαη βάξνο 200-250 θηιψλ θαη παρχλνληαη µέρξη ηελ ειηθία ησλ 15-18 

µελψλ. 

Ζ θξεαηνπαξαγσγφο βννηξνθία ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

µεγάιν αξηζµφ µνλάδσλ, ζρεηηθά µηθξήο δπλαµηθφηεηαο, δηεζπαξµέλσλ ζε φιε 

ηε ρψξα. Ρν πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ησλ ζπζηεµαηηθψλ µνλάδσλ ζην ζχλνιν 
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ηεο παξαγσγήο θπµαίλεηαη ζε ζρεηηθά ραµειά επίπεδα. Νη βννηξνθηθέο 

επηρεηξήζεηο θξεαηνπαξαγσγήο αζρνινχληαη ζπλήζσο µε ηελ πάρπλζε (ζε 

µηθξφ βαζµφ µε ηελ αλαπαξαγσγή) δψσλ πνπ εηζάγνληαη ζε µηθξή ειηθία θαη 

ελ ζπλερεία µε ηελ ζθαγή απηψλ.  

Ζ ρψξα δελ είλαη απηάξθεο ζε βφεην θξέαο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Ζ εγρψξηα παξαγσγή βνείνπ θξέαηνο πξνέξρεηαη 

αθελφο κελ απφ εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθηξέθνπλ αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο, 

αθεηέξνπ δε απφ εθκεηαιιεχζεηο πνπ παραίλνπλ απνθιεηζηηθά κφζρνπο είηε 

παξαγφκελνπο απφ εθηξεθφκελεο ζηε ρψξα καο αγειάδεο (ζειάδνπζεο), είηε 

εηζαγφκελνπο απφ άιιεο ρψξεο. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα 

πάρπλζε κνζραξηψλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο εληαηηθήο εθηξνθήο, δει. ε 

ιεγφκελε βηνκεραληθή πάρπλζε.   

Ζ βννηξνθία εθηαηηθήο εθηξνθήο (ζειάδνπζεο αγειάδεο) πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε αγειάδεο δηαζηαπξσκέλεο κε ηαχξνπο βειηησκέλσλ θπιψλ 

θξεαηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο (νη πην επηθξαηνχζεο είλαη ε Ιηκνπδίλ, ε 

Πίκκεληαι, ε Φαηά ησλ Άιπεσλ θαη ε Πηαξνιαίδ) πνπ εθηξέθνληαη απφ 

βννηξφθνπο εκηνξεηλψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ αληηκεησπίδεη νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα. Ρα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ απνπζία θαηάιιεισλ 

βνζθνηφπσλ θαη αλάινγσλ ππνδνκψλ, κε ηελ έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ ηφζν 

θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ζηνπο βνζθνηφπνπο, φζν θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν ζηνπο ζηάβινπο, κε ην πςειφ θφζηνο δηαηξνθήο θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηνπ ελζηαβιηζκνχ ηνπο.   

 Νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ ηεο θξεαηνπαξαγσγνχ βννηξνθίαο, γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη 

απφ ην κηθξφ πνζνζηφ απηάξθεηαο ζε βφεην θξέαο θαη απφ ηελ εηζαγσγή 

κεγάισλ πνζνηήησλ θξέαηνο, θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

παξαγσγή βνείνπ θξέαηνο θαη κάιηζηα κε ρακειφ θφζηνο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε αθελφο κελ άθζνλσλ βνζθνηφπσλ, αθεηέξνπ δε κεγάισλ εθηάζεσλ 

γηα ηελ παξαγσγή ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ. Νη πξνυπνζέζεηο απηέο δελ 

ππάξρνπλ ζηελ Θ. Καθεδνλία, θαη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα, νχηε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ βνζθνηφπσλ, νχηε απφ ηελ πιεπξά ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ. Υζηφζν, ε λέα ΘΑΞ δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Φεβξνπάξηνο 2012»                        Πει. 97 απφ 202 

 

βννηξνθίαο δηφηη πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ. 

 Ρα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα ηφζν εθ κέξνπο ηεο Ξνιηηείαο, 

φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Δ.Δ. λα αλαπηπρζεί ν θιάδνο ηεο 

θξεαηνπαξαγσγνχ βννηξνθίαο θπξίσο ζηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο φπνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκνη βνζθφηνπνη. Ρα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα ηεο 

αζθνχκελεο πνιηηηθήο είλαη ελζαξξπληηθά θαη ζπλίζηαηαη ε ζπλέρηζή ηεο δηφηη 

είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα παξαρζεί βφεην θξέαο ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο 

καο, πέξαλ ηνπ φηη αζθείηαη θαη ε απαξαίηεηε θνηλσληθή πνιηηηθή. Ζ 

θξεαηνπαξαγσγφο βννηξνθία έρεη πξννπηηθέο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

ζηεξηρζεί ζε πην πγηείο βάζεηο, δει. ζηε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

βννηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ παξνπζία αγειάδσλ 

θξεαηνπαξαγσγήο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ 

βνζθνηφπσλ θαη ησλ αλάινγσλ εθηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ρνλδξνεηδψλ 

δσνηξνθψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη ηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζηηο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο λα πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ 

κεγέζνπο 150 αγειάδσλ θαη άλσ ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ειεπζέξαο βφζθεζεο θαη παξαγσγήο θζελψλ δσνηξνθψλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα κεησζεί ζεκαληηθά ν βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο. Πηα πιαίζηα 

απηήο ηεο κνξθήο βννηξνθίαο ζα κπνξνχζε ε βηνινγηθή 

θξεαηνπαξαγσγφο βννηξνθία λα απνηειέζεη κηα θαιή πξννπηηθή θπξίσο 

γηα ηηο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

H γαιαθηνπαξαγσγφο βννηξνθία ζηελ Διιάδα εμειίζζεηαη ζε 

επηρεηξεµαηηθή µνξθή µε γξήγνξνπο ξπζµνχο. Έρεη επηηεπρζεί ζεµαληηθή 

βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ησλ 

δψσλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο ηνπο (δηαηξνθή, ζηαβιηζµφο 

θ.ιπ.). 

Σσξνηαμηθά ε παξαγσγή γάιαθηνο ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζε 

νξηζµέλεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο µε πξψηε ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, ζηελ 

νπνία παξάγεηαη ην 48% ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο θαη αθνινπζνχλ νη 

πεξηθέξεηεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ 

γαιαθηνπαξαγσγφο αγειαδνηξνθία παξαδνζηαθά ζπγθεληξψλνληαλ ζε 
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πεδηλέο πεξηνρέο µε αξδεπφµελεο εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα παξαγσγή 

δσνηξνθψλ θαζψο θαη θνληά ζε αζηηθά θέληξα φπνπ αλαπηχρζεθαλ θαη νη 

πξψηεο µνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο αγειαδηλνχ γάιαθηνο. Πήµεξα 

φµσο, µε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ην αλαπηπγµέλν δίθηπν 

µεηαθνξψλ, νη µνλάδεο επεμεξγαζίαο δελ ζπλδένληαη πιένλ ζηελά µε ηνλ 

ηφπν παξαγσγήο ηνπ γάιαθηνο. 

 Ζ Διιάδα είλαη έληνλα ειιεηµµαηηθή ζε αγειαδηλφ γάια. Ν µηθξφο 

βαζµφο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε αγειαδηλφ γάια νθείιεηαη θπξίσο ζην 

θαζεζηψο ησλ γαιαθηνθνµηθψλ πνζνζηψζεσλ. Αληίζεηα µε ην θξέαο, 

παξαηεξείηαη ζεµαληηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ηδίσο ηνπ λσπνχ (θξέζθνπ) γάιαθηνο.  

Δθηηµάηαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο ζηε ρψξα µαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

αγειαδηλνχ γάιαθηνο πνπ είµαζηε έληνλα ειιεηµµαηηθνί ζε ζπλδπαζµφ µε ην 

γεγνλφο φηη νη Έιιελεο πξνηηµνχλ ηα ειιεληθά πξντφληα επεηδή ηα ζεσξνχλ 

πνην αζθαιή θαη αλψηεξεο πνηφηεηαο. 

Ζ Διιάδα έρεη µεγάιεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο δσηθψλ πξντφλησλ 

θαιήο πνηφηεηαο θαη απφιπηα αζθαιή ηα νπνία επηδεηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ν 

ζεµεξηλφο θαηαλαισηήο ηδηαίηεξα µεηά ηηο επαλεηιεµµέλεο δηαηξνθηθέο θξίζεηο 

(δηνμίλεο, λφζνο ηξειψλ αγειάδσλ θ.ιπ.). Ν απζηεξφο έιεγρνο ησλ 

εηζαγφµελσλ πξντφλησλ, ε θαηαπνιέµεζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο ειιελνπνίεζεο 

ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, µπνξεί λα απμήζεη ηε δήηεζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ λα 

βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ ηηµψλ ηνπ παξαγσγνχ θαη λα δψζεη λέα δπλαµηθή 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θηελνηξνθίαο. 

Γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  

είλαη ε ζχλδεζε ηεο θπηηθήο µε ηε δσηθή παξαγσγή θαη ε αχμεζε ηεο 

ζπµµεηνρήο ηεο δσηθήο παξαγσγήο ζηελ Αθαζάξηζηε Αμία ηεο ζπλνιηθήο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο µε ζπλεπαγφµελε ηελ άξζε ηεο αληζνξξνπίαο ηεο 

ζρέζεο 1:4 δσηθήο πξνο θπηηθή παξαγσγή.  
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3.2.1.1 Θξενπαξαγσγφο Βννηξνθία 
 

Ζ παξαγσγή βφεηνπ θξέαηνο ζηε ρψξα καο ππνιεηπφηαλ πάληνηε ηεο 

θαηαλάισζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ ηειεπηαία εθηηλάρζεθε κεηά ηελ αιιαγή 

ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ Διιήλσλ θαη θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 ζην εηήζην χςνο ησλ 220.000 ηφλλσλ. Ν βαζκφο απηνεθνδηαζκνχ 

ήηαλ ηελ πεξίνδν εθείλε γχξσ ζην 40%, ε παξαγσγή φκσο έβαηλε ζπλερψο 

κεηνχκελε. Αηηίεο ήηαλ: α) ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γαιαθηνπαξαγσγψλ 

αγειάδσλ αθελφο (γέλλεζε ιηγφηεξσλ κνζραξηψλ – ηα αξζεληθά πξννξίδνληαη 

γηα πάρπλζε), β) ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εζληθήο αγέιεο 

θξενπαξαγσγψλ αγειάδσλ θαζψο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο απηψλ ησλ 

δψσλ ήηαλ ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο ελίζρπζεο θαη φρη ε παξαγσγή θξέαηνο, γ) 

νη πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηνπ εηζαγφκελνπ βφεηνπ θξέαηνο, θπξίσο απφ 

ρψξεο ηεο Δ.Δ., δ) νη ρακειέο απνδφζεηο ησλ δψσλ θαη ζπλεπψο ε ρακειή ή 

θαη αλχπαξθηε θεξδνθνξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

βφεηνπ θξέαηνο πξνεξρφηαλ πάληνηε απφ κνζράξηα πνπ είραλ εηζαρζεί απφ ην 

εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ πάρπλζε, αξρηθά απφ ηε Γηνπγθνζιαβία, ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηε Γαιιία θαη ζήκεξα ηφζν απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Ρζερία, 

Ονπκαλία θιπ) φζν θαη απφ ηε Γαιιία θαη πάιη. 

Κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2004, ε εηήζηα παξαγσγή ήηαλ γχξσ ζηνπο 

62.000 ηφλλνπο θαη απνηεινχζε ην 1/3 ηεο θαηαλάισζεο. Κεηαμχ ηνπ 2004 

θαη ηνπ 2011, ε εηήζηα παξαγσγή ήηαλ γχξσ ζηνπο 58.000 ηφλλνπο (κείσζε 

6,5%). Απφ ην 2004 κέρξη ην 2009, ν βαζκφο ηνπ απηνεθνδηαζκνχ είρε πέζεη 

θάησ απφ ην 30%. Ρα ηειεπηαία 3 έηε, απμήζεθε γχξσ ζην 36%, θπξίσο 

επεηδή κεηψζεθε ε πνζφηεηα ηνπ εηζαγφκελνπ θξέαηνο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

Ρν ζεµαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ηνµέα ηνπ βφεηνπ θξέαηνο ζηα 

πξφζθαηα ρξφληα ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ ζηελ 

θαηαλάισζε. Δηδηθφηεξα ε Ππνγγψδεο Δγθεθαινπάζεηα ησλ Βννεηδψλ 

(ΠΔΒ) είρε σο ζπλέπεηα ηε δξαµαηηθή µείσζε ζηελ θαηαλάισζε πνπ νδήγεζε 
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ΘΜΑΘΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΙΛΚΙ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΕΡΡΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 

ΒΟΟΕΙΔΘ 652 1068 807 1076 395 1679 192
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ζε βξαρππξφζεζµε ππεξπξνζθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ζεµαληηθά µεησµέλεο 

ηηµέο.  

 

 

Πρήκα 29. Αξηζκφο Δθηξνθψλ βννεηδψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

 

 

 

Πρήκα 30. Αξηζκφο βννεηδψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Φεβξνπάξηνο 2012»                        Πει. 101 απφ 202 

 

3.2.1.2 Γαιαθηνπαξαγσγφο Βννηξνθία 
Νη αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο αλέξρνληαη  παγθφζµηα πεξίπνπ ζε 222 

εθαηνµµχξηα θαη παξάγνπλ πεξίπνπ 490 εθαηνµµχξηα ηφλνπο αγειαδηλνχ 

γάιαθηνο. Ζ παξαγσγή βνπβαιίζηνπ γάιαθηνο παγθφζµηα αλέξρεηαη ζε 69 

εθαηνµµχξηα ηφλνπο θαη νη ρψξεο µε ηε µεγαιχηεξε παξαγσγή είλαη ε Ηλδία 

(67%), ην Ξαθηζηάλ (27%), ε Θίλα (3,7%), ε Αίγππηνο (3,2%) θαη ε Ηηαιία 

(0,2%). 

Ζ εμέιημε ηεο παξαγσγήο αγειαδηλνχ γάιαηνο ζηελ Διιάδα παξνπζίαζε 

ηηο εμήο θάζεηο ηελ ηειεπηαία ηεζζαξαθνληαεηία: 

α) Ζ παξαγσγή  κεηαμχ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1975 παξνπζίαζε αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 27%, απφ 570.000 ζε 725.000 ηφλλνπο. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ 

γλσζηνχ πξνγξάκκαηνο δαλεηνδφηεζεο πνπ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο 

εθαξκφζηεθε εθείλε ηελ πεξίνδν. 

β)    Κεηαμχ ηνπ 1975 θαη ηνπ 1981 (714.000 ηφλλνη) ε παξαγσγή ήηαλ 

ζρεηηθά ζηαζεξή, αλ θαη κε θάπνηεο εηήζηεο απμνκεηψζεηο. 

γ) Κεηαμχ ηνπ 1981 θαη ηνπ 1987, ε παξαγσγή κεηψζεθε θαηά 12% γηα 

λα θηάζεη ζηνπο 628.000 ηφλλνπο. Ζ αγξνηηθή πνιηηηθή θαηά ηελ πξψηε 

εθείλε πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο καο ζηελ ηφηε Δ.Ν.Θ. ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε άιινπο ζηφρνπο θαη ε αγειαδνηξνθία δελ απνηεινχζε 

πξνηεξαηφηεηα. Δλδεηθηηθή είλαη ε ζπκθσλία γηα παξνρή πνζφζησζεο ζηε 

ρψξα καο χςνπο κφλν 434.000 ηφλλσλ ην 1984, πνζφηεηα πνπ 

αληηπξνζψπεπε κφλνλ ηα 2/3 ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο. Ραπηφρξνλα φκσο 

ηελ ίδηα πεξίνδν, ε θαηαλάισζε γάιαηνο ζε πγξή κνξθή απμήζεθε απφ 

760.000 ζε 854.000 ηφλλνπο.  Απηφ έθεξε ζε δχζθνιε ζέζε ηηο 

γαιαθηνβηνκεραλίεο επεηδή ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο κε εηζαγφκελν 

γάια δελ θάιππηε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

δ) Κεηαμχ ηνπ 1987 θαη ηνπ 1996, ε παξαγσγή απμήζεθε θαηά 20% γηα 

λα θηάζεη ζηνπο 755.000 ηφλλνπο. Απηφ έγηλε δπλαηφ θπξίσο κε ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ γαιαθηνβηνκεραληψλ νη νπνίεο ρξεηαδφηαλ γάια γηα ηελ 

αλαπηπζζφκελε ειιεληθή αγνξά. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αγνξά δψσλ θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κνλάδσλ ήηαλ εχθνιε θαη νη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο 
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κηθξέο. Ζ αλαγγειία εθαξκνγήο θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Λφηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο πνζφζησζεο πξνθάιεζε κφλν πξφζθαηξε αλάζρεζε. 

ε) Αλ θαη κέρξη ην ρξνληθφ εθείλν ζεκείν ε πνζφζησζε ηεο ρψξαο καο είρε 

απμεζεί ζηνπο 626.000 ηφλλνπο, ε ππέξβαζε ηεο παξαγσγήο έθεξε ηελ 

ακέζσο επφκελε πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ., ηελ 

επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ. Ζ παξαγσγή ζεκείσζε πηψζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 11% θαη έθηαζε ην 2000 ζηνπο 670.000 ηφλλνπο.  

ζη) Κέρξη ην 2007 (716.000 ηφλλνη) ε παξαγσγή είρε ειαθξά αλνδηθή 

πνξεία θαζψο «ηειεηνπνηήζεθαλ» νη ρεηξηζκνί ζην δήηεκα ηεο εζληθήο 

πνζφζησζεο πνπ απμήζεθε ζηνπο 820.000 ηφλλνπο.  

δ) Κεηά ην 2008, νη δξακαηηθέο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ δσνηξνθψλ θαη 

πην πξφζθαηα ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νδήγεζαλ ηελ παξαγσγή ζε λέα 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 11%. Ζ εθηίκεζε ηεο Eurostat γηα ην 2011 είλαη κφιηο 

639.000 ηφλλνη. Απηή είλαη ε ηξίηε ρακειφηεξε παξαγσγή ηα ηειεπηαία 40 

έηε (1970: 570.000 ηφλλνη, 1987: 628.000 ηφλλνη). Δίλαη θαλεξφ φηη 

απαηηνχληαη θαη πάιη λέεο πξσηνβνπιίεο. 

Ζ Διιάδα έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φζν αθνξά ηνλ ηνκέα 

ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ φπσο κηθξφ αξηζκφ 

αγειάδσλ αλά εθκεηάιιεπζε, ρακειφηεξεο απνδφζεηο γάιαθηνο αλά αγειάδα 

απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. θαη κεγάιν αξηζκφ εθκεηαιιεχζεσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Δμαηηίαο ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

Διιάδα, ε ρψξα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κφληκν έιιεηκκα ζηελ παξαγσγή 

γάιαθηνο, πνπ θαιχπηεη πεξίπνπ ην 50% ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. 

Γεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ε Διιάδα είλαη έλαο 

θαζαξφο εηζαγσγέαο αγειαδηλνχ γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ. 

Υζηφζν, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο γαιαθηνπαξαγσγνχ βννηξνθίαο 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θ. Καθεδνλίαο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ επλντθέο. Ν 

θιάδνο ηεο γαιαθηνπαξαγσγνχ βννηξνθίαο απαληάηαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα, 

αιιά είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο ζηνπο λνκνχο Θεζζαινλίθεο, Θηιθίο θαη 

Πεξξψλ. Ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ θιάδνπ είλαη ε 
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κείσζε ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεζαίνπ 

κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσλ. Κέζα απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θιάδνπ 

δηαθαίλεηαη ε ηάζε φρη κφλν κείσζεο ησλ κηθξνχ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεζαίσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ παξαγσγή 

γάιαθηνο, αιιά θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγειάδσλ θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δψσλ. Απηέο νη πξνζαξκνγέο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

γαιαθηνπαξαγσγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηηο κε επλντθέο 

εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο.  

Πε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν θιάδνο κεηαπνίεζεο 

αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζηελ Διιάδα απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ κε πεξαηηέξσ πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Ν θιάδνο 

αλαδηαξζξψζεθε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο κε ηελ αλάπηπμε κεγάισλ θαη 

ζχγρξνλσλ βηνκεραληψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ κνλάδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κε ζχγρξνλε ηερλνινγία, είραλ πεξηνξηζκέλε 

δπλακηθφηεηα θαη θάιππηαλ αλάγθεο ηνπηθψλ αγνξψλ. Νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

δελ κπφξεζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. Υζηφζν ν θιάδνο 

παξακέλεη θαηαθεξκαηηζκέλνο κε έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ελψ είλαη 

κηθξφο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, ηφζν σο πξνο ην κέγεζνο 

ηεο παξαγσγήο φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, εθκεηαιιεπφκελεο 

ηα επελδπηηθά θίλεηξα πνπ δίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία. Ππγρξφλσο κε ηελ 

εθαξκνγή θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ παξαηεξείηαη κία πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε ζπιινγή ηεο πξψηεο χιεο κέρξη ηελ ηειηθή 

δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε. 
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Σίτλοσ άξονα 

Παραγωγι αγελαδινοφ γάλακτοσ ςε τόνουσ ςτθν ΠΚΜ (ΕΛΟΓΑΚ 2009) ςυνολικά 
338.831 tn 

Γάλα 

Πρήκα 31. Ππλνιηθή παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο ΞΘΚ αλά ΞΔ 

Ξεγή: ΔΙΝΓΑΘ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 40.Ππλνιηθφο αξηζκφο δψσλ αλά θαηεγνξία θαη αλά ΞΔ ην έηνο 2007 

ΔΗΓΝΠ ΕΥΝ ΠΛΝΙΝ 

ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΘΚ 

ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 

ΒΝΝΔΗΓΖ 623.650 202.097 22.341 68.877 27.495 26.759 7.553 41.837 7.235 

ΒΝΒΑΙΗΑ 1.643 1.471 
 

233 
 

10 
 

1.228 
 

ΞΟΝΒΑΡΝΔΗΓΖ 8.896.587 943.961 64.215 179.527 147.520 188.858 110.827 190.433 62.581 

ΑΗΓΔΠ 5.345.617 695.925 37.919 149.515 56.666 84.361 82.190 130.996 154.278 

ΣΝΗΟΝΗ 891.772 147.408 18.991 14.020 6.967 11.389 64.273 19.885 11.883 

ΘΤΔΙΔΠ ΚΔΙΗΠΠΥΛ 1.342.987 248.897 14.426 19.969 5.780 15.500 10.683 18.438 164.101 

ΝΟΛΗΘΔΠ 31.762.723 7.895.434 190.538 2.104.540 721.753 276.890 3.345.280 684.542 571.891 

ΙΝΗΞΑ ΞΡΖΛΑ ΠΛΝΙΑ 184.254 16.924 2.401 8.236 993 1.375 1.150 2.617 152 

ΣΖΛΔΠ 29.591 1.215 248 188 50 182 186 351 10 

ΞΑΞΗΔΠ 54.437 4.749 1.733 677 134 582 492 1.116 15 

ΗΛΓΗΑΛΝΗ-ΓΑΙΙΝΞΝΙΔΠ 94.454 9.236 398 7.354 40 417 322 670 35 

ΠΡΟΝΘΝΘΑΚΖΙΝΗ 5.772 1.724 22 17 769 194 150 480 92 

ΘΝΛΔΙΗΑ 1.230.613 56.842 6.704 5.112 2.627 13.177 7.269 19.988 1.965 

   Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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Ξίλαθαο 41. Αξηζκφο δψσλ πνπ αξκέρηεθαλ θαηά είδνο θαη αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ην έηνο 2007 

ΔΗΓΝΠ ΕΥΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΘΚ 
ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 

ΑΓΔΙΑΓΔΠ ΔΓΣΥΟΗΔΠ 13.223 548 48 0 5 180 232 35 48 

ΑΓΔΙΑΓΔΠ ΒΔΙΡΗΥΚΔΛΔΠ 132.072 51.430 4.281 24.414 5.892 7.642 2.300 6.210 691 

ΑΓΔΙΑΓΔΠ ΜΔΛΗΘΔΠ 67.859 26.513 941 7.597 7.757 3.437 153 6.056 572 

ΠΛΝΙΝ ΑΓΔΙΑΓΥΛ 213.154 78.491 5.270 32.011 13.654 11.259 2.685 12.301 1.311 

ΒΝΒΑΙΗΑ 178 162 0 156 0 6 0 0 0 

ΞΟΝΒΑΡΑ  ΝΗΘΝΠΗΡΑ 529.415 7.357 940 820 126 1.739 2.615 287 830 

ΞΟΝΒΑΡΑ ΘΝΞΑΓΗΑΟΗΘΑ 6.065.514 747.769 50.300 146.043 114.798 156.053 77.034 150.828 52.713 

ΞΟΝΒΑΡΑ ΛΝΚΑΓΗΘΑ 436.843 2.327 0 355 0 1.972 0 0 0 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΒΑΡΥΛ 7.031.772 757.453 51.240 147.218 114.924 159.764 79.649 151.115 53.543 

ΘΑΡΠΗΘΗΑ ΝΗΘΝΠΗΡΑ 529.221 21.988 1.434 1.946 293 4.317 7.587 2.566 3.845 

ΘΑΡΠΗΘΗΑ ΘΝΞΑΓΗΑΟΗΘΑ 3.360.671 555.871 30.868 120.817 47.958 66.727 60.199 106.403 122.899 

ΘΑΡΠΗΘΗΑ ΛΝΚΑΓΗΘΑ 185.554 16.819 220 11.599 0 0 0 0 5.000 

ΠΛΝΙΝ ΘΑΡΠΗΘΗΥΛ 4.075.446 594.678 32.522 134.362 48.251 71.044 67.786 108.969 131.744 

 Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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ΞΟΥΡΝΓΔΛΖ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ 
 

Ξίλαθαο 42. Ξαξαγσγή γάιαθηνο (ζε ηφλνπο) αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ην έηνο 2007 

ΔΗΓΝΠ ΕΥΝ ΠΛΝΙΝ 
ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΝ 
ΞΘΚ 

ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 

ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΥΛ 801.185 353.374 18.673 188.349 43.605 38.522 6.303 53.053 4.869 

ΓΑΙΑ ΒΝΒΑΙΗΥΛ 156 144  139  5    

ΓΑΙΑ ΞΟΝΒΑΡΥΛ 749.313 91.320 7.546 19.325 13.258 17.357 8.995 17.543 7.296 

ΓΑΙΑ ΑΗΓΥΛ 492.624 79.329 4.232 19.165 6.275 8.449 10.859 13.640 16.709 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

 

 

Ξίλαθαο 43. Ξαξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (ζε ηκρ. θαη ηφλνπο) αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ην έηνο 2007 

 ΠΛΝΙΝ 
ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΝ 
ΞΘΚ 

ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 

ΑΓΑ (ρηι. ηεκρ.) 1.945.373 310.114 9.809 121.446 32.039 11.392 69.602 42.117 23.709 

ΚΔΙΗ (ηφλνη) 14.772 2.151 144 227 74 175 94 196 1.241 

ΓΔΟΚΑΡΑ (ηκρ) 9.437.188 1.279.564 111.156 218.696 70.132 129.344 164.052 310.684 275.500 
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Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξίλαθαο 44. Ξαξαγσγή θξέαηνο (ζε ηφλνπο) θαηά είδνο αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ην έηνο 2007 

  ΠΛΝΙΝ 

ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΘΚ 

ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 

ΘΟΔΑΠ ΒΝΓΗΛΝ 76.046 30.185 7.090 9.632 3.787 2.959 652 5.066 999 

ΘΟΔΑΠ ΞΟΝΒΔΗΝ 92.528 17.670 649 1.745 10.097 1.474 834 2.334 537 

ΘΟΔΑΠ ΑΗΓΔΗΝ 56.108 6.960 361 1.632 488 687 863 1.588 1.341 

ΘΟΔΑΠ ΣΝΗΟΗΛΝ 101.867 17.435 1.639 2.076 570 1.217 6.782 2.519 2.632 

ΘΟΔΑΠ ΞΝΙΔΟΗΘΥΛ-

ΘΝΛΔΙΗΥΛ 

123.321 33.952 563 8.998 2.087 1.594 16.630 2.102 1.978 
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ΓΔΡΔΟΝΓΔΛΖ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ 
 

Ξίλαθαο 45. Ξαξαγσγή δεπηεξνγελψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (ζε ηφλνπο)  ην έηνο 2007 

  ΠΛΝΙΝ 

ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΘΚ 

ΖΚΑΘΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΞΔΙΙΑ ΞΗΔΟΗΑ ΠΔΟΟΔΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 

ΡΟΗ ΚΑΙΑΘΝ 120.077 14.995 338 7.626 579 1.186 3.107 438 1.721 

ΡΟΗ ΠΘΙΖΟΝ 40.260 3.367 303 2.300 213 120 404 0 27 

ΒΝΡΟΝ ΛΥΞΝ 1.746 58 4 13 11 1 25 3 1 

ΒΝΡΟΝ ΙΗΥΚΔΛΝ 532 12 0 2 0 0 9 1 0 

ΚΕΖΘΟΑ 14.582 647 3 244 22 82 281 2 13 

ΘΟΔΚΑ  4.528 2.370 5 2.192 1 17 137 0 18 

Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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  Ηκαζία                         Θεζζαιολίθε                    Κηιθίς                            Πέιια                          Πηερία                  έρρες                        Χαιθηδηθή                      

Αηγοπρόβαηα 97.769 292.427 175.666 270.597 215.666 410.647 190.062

Βοοεηδή 22.049 64.377 26.400 21.471 5.135 55.875 4.665

Χοίροη 25.236 7.712 5.759 11.181 12.623 54.727 22.781
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Αξηζκόο Μεξπθαζηηθώλ Εώωλ θαη Χνίξωλ ην 2010 ζηελ Π.Κ.Μ.   

Πρήκα 32. Αξηζκφο Δθηξνθψλ Κεξπθαζηηθψλ δψσλ θαη ρνίξσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Πρήκα 33. Αξηζκφο Κεξπθαζηηθψλ δψσλ θαη ρνίξσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 
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  Ηκαζία                         Θεζζαιολίθε                    Κηιθίς                            Πέιια                          Πηερία                  έρρες                        Χαιθηδηθή                      ύλοιο ΠΚΜ                         

Αηγοπρόβαηα 726 1.315 1.038 2.082 1.754 2.457 847 10.219

Βοοεηδή 652 1.068 807 1.076 395 1.679 192 5.869

Χοίροη 36 90 77 10 142 353 105 813

Α
π

ιθ
μ

ό
ρ
 ε

κ
ηπ

ο
θ

ώ
ν
 

Αξηζκόο Δθηξνθώλ Μεξπθαζηηθώλ Εώωλ θαη Χνίξωλ ην 2010 ζηελ Π.Κ.Μ.   
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3.2.2. Αηγνπξνβαηνηξνθία 
Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία (µηθξά µεξπθαζηηθά) απνηειεί παξαδνζηαθά έλαλ 

απφ ηνπο δπλαµηθφηεξνπο θιάδνπο ζηε ρψξα µαο, ζπµβάιινληαο θαηά 18% 

πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ αγξνηηθφ εηζφδεµα. Ζ παξαγσγηθή απηή θαηεχζπλζε 

ζηεξίρζεθε ζηνπο άθζνλνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη πξνζαξµφζηεθε ζηηο 

ηδηαίηεξεο θιηµαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο παηξίδαο µαο. Πηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, ε αηγνπξνβαηνηξνθία πξνζθέξεηαη ζαλ µηα δηέμνδνο ηεο 

ζχγρξνλεο αγξνηηθήο νηθνλνµίαο θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεµαζία δεδνµέλνπ φηη 

αμηνπνηεί εθηάζεηο νξεηλέο-µεηνλεθηηθέο πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα αμηνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθά.  Ρν αίγεην θαη πξφβεην θξέαο θαη γάια είλαη δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ µε µεγάιε νηθνλνµηθή ζεµαζία θη απνηεινχλ ηηο 

θπξηφηεξεο πεγέο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήµαηνο ησλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ θαη 

µεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ. Πηε ρψξα µαο ππνινγίδεηαη φηη 250.000 ρηιηάδεο 

νηθνγέλεηεο απαζρνινχληαη ζηνλ ηνµέα σο θηελνηξφθνη ή θαη µεηαπνηεηέο.  

Πηελ Δ.Δ εθηξέθνληαη πεξίπνπ 100,5 εθαηνµµχξηα πξφβαηα θαη αίγεο. 

Νη ζεµαληηθφηεξεο ρψξεο, απφ πιεπξάο εθηξεθφµελνπ αξηζµνχ πξνβάησλ, 

είλαη ην Ζλσµέλν Βαζίιεην µε 24,4 εθαηνµµχξηα, ε Ηζπαλία µε 22,5 

εθαηνµµχξηα, ε Ηηαιία µε 8,0 εθαηνµµχξηα, ε Γαιιία µε 8,8 εθαηνµµχξηα θαη ε 

Διιάδα µε 8,5 εθαηνµµχξηα µε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2005. 

Πε φηη αθνξά ηηο αίγεο, γηα ην ίδην έηνο, ε Διιάδα εθηξέθεη 5,1 

εθαηνµµχξηα δψα πεξίπνπ θαη αθνινπζνχλ ε Ηζπαλία µε 2,9 εθαηνµµχξηα , ε 

Γαιιία µε 1,2 εθαηνµµχξηα θαη ε Ηηαιία µε 960 ρηιηάδεο δψα πεξίπνπ. 

Αμηνζεµείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα µαο εθηξέθεηαη πεξίπνπ ην 45% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζµνχ αηγψλ ηεο Δ.Δ. 

Πηελ Δ.Δ ε εθηξνθή πξνβάησλ θαη αηγψλ γίλεηαη θχξηα γηα ην θξέαο 

ηνπο ελψ ζηε ρψξα µαο γίλεηαη γηα ην γάια ηνπο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηε 

φηη ην 95% ησλ δψσλ ζηελ Διιάδα αξµέγεηαη. 

Ν θχξηνο φγθνο ηεο ειιεληθήο αηγνπξνβαηνηξνθίαο έρεη σο παξαγσγηθή 

θαηεχζπλζε ηελ γαιαθηνπαξαγσγή. 

Αίγεο θαη πξφβαηα µε θαηεχζπλζε ηελ γαιαθηνπαξαγσγή εθηξέθνληαη 

θαη ζηηο γεηηνληθέο µαο ρψξεο φπσο είλαη ε Βνπιγαξία, ε Ξξψελ 
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Γηνπγθνζιαβηθή Γεµνθξαηία ηεο Καθεδνλίαο (FYROM), ε Ονπµαλία θαη ε 

Ρνπξθία. 

Πε φηη αθνξά ην αίγεην γάια αμηνπνηείηαη θαηά βάζε γηα ηελ παξαγσγή 

νξηζµέλσλ ηπξηψλ θπξίσο ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. 

Νη θχξηεο ρψξεο παξαγσγήο αηγείνπ θαη πξνβείνπ γάιαθηνο ζηελ Δ.Δ 

είλαη ε Διιάδα, ε Ηηαιία, ε Ξνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία.  

Όζνλ αθνξά ζηε θξεαηνπαξαγσγφ αηγνπξνβαηνηξνθία, ε Δ.Δ είλαη ν 

δεχηεξνο µεγαιχηεξνο παξαγσγφο πξνβείνπ θαη αηγείνπ θξέαηνο παγθνζµίσο 

µεηά ηελ Θίλα. Ρν πξφβεην θξέαο είλαη ην θχξην πξντφλ ηνπ ηνµέα ζε επίπεδν 

Δ.Δ, ελψ γηα ηε ρψξα µαο είλαη ην γάια. 

Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία ζην ζχλνιν δελ έρεη εζηαβιηζµέλε µνξθή αιιά 

εθηαηηθή φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα γεγνλφο πνπ δεµηνπξγεί 

πξνβιήµαηα ζε ζρέζε µε ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλφρξεζησλ βνζθνηφπσλ 

 

Πρήκα 34. Θαηαλνκή πξνβάησλ θαη αηγψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Ξεγή:ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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Πρήκα 37. Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

 

Πρήκα 38. Ξαξαγσγή πξφβεηνπ θαη αίγεηνπ γάιαθηνο  ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 
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µέζα ζην βνζθφηνπν, φζν θαη γχξσ απφ ηα «ρεηµαδηά», γηα εμεχξεζε βνζθήο. 

Ζ εθηαηηθή εθηξνθή ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ ζχγρξνλε ηάζε παξαγσγήο 

πξντφλησλ πνηφηεηαο, πξντφλησλ βηνινγηθήο εθηξνθήο ή νινθιεξσµέλεο 

παξαγσγήο. 

Ρα πεξηζζφηεξα ηπξηά ΞΝΞ (θέηα, θαζέξη, γξαβηέξα, αλζφηπξν θιπ.) 

παξάγνληαη απφ πξφβεην ή αίγεην θαη πξφβεην γάια, γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηνπ ηνµέα.  

Ζ ρψξα µαο είλαη ειιεηµµαηηθή ζηα θπξηφηεξα θηελνηξνθηθά πξντφληα. 

Ν ηνµέαο ηεο ειιεληθήο αηγνπξνβαηνηξνθίαο έρεη µεγάιεο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο εθφζνλ ιεθζνχλ ηα αλαγθαία µέηξα θαη επηιπζνχλ ηα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήµαηα ηνπ ηνµέα. 

Γηα λα έρεη πξννπηηθή ν ηνµέαο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ δχν θπξίσο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Λα ππάξμεη ζηξνθή ζηελ 

πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ παξαγφµελσλ ηειηθψλ πξντφλησλ (γάια, 

ηπξνθνµηθά, θξέαο θιπ.), γεγνλφο πνπ ζα αλνίμεη ή ζα δηεπξχλεη δξφµνπο ζε 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο. Λα απμεζεί ε παξαγσγή ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο απαηηνχληαη ζρεδηαζµέλεο 

παξεµβάζεηο, νη νπνίεο ζα µπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε αλαπηπμηαθά 

πξνγξάµµαηα ηνπηθνχ, πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηήξα. 

Ζ πξνζηηζέµελε αμία ηνπ αηγείνπ θαη πξνβείνπ θξέαηνο θαη γάιαθηνο 

απμάλεη δηαξθψο, θχξηα ιφγσ ηεο πςειήο δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο θαη ηεο 

ηδηαίηεξεο γεχζεο ηνπο, επνµέλσο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη πάληα ζαλ 

παξάγνληαο πςειήο ζεµαζίαο ζηε δηαµφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο γηα 

ηνλ ρψξν. 

Σξεηάδεηαη πξσηνβνπιία απφ ηελ πνιηηεία θαη ζπλεξγαζία ησλ 

αηγνπξνβαηνηξφθσλ, ησλ ηπξνθφµσλ, ηνπ δηθηχνπ πξνψζεζεο δηαλνµήο, 

εµπνξίαο πξντφλησλ αηγνπξνβαηνηξνθίαο, ησλ θνξέσλ ειέγρνπ, ησλ θέληξσλ 

γελεηηθήο βειηίσζεο δψσλ, ησλ ΑΔΗ & ΡΔΗ θ.ι.π. 

Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαη 

ζπνπδαηφηεξνπο θιάδνπο ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

Κε ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ θιάδσλ δσηθήο παξαγσγήο (βννηξνθία, 

ρνηξνηξνθία, πηελνηξνθία) θαη ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε πνηκέλσλ, ε 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Φεβξνπάξηνο 2012»                        Πει. 116 απφ 202 

 

αηγνπξνβαηνηξνθία άιιαμε κνξθή θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ 

κηθξνχ θαη ηνπ κέζνπ κεγέζνπο αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγάινπ κεγέζνπο αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ηδηαίηεξα εθεί φπνπ ππάξρνπλ επαξθείο θαη θαηάιιεινη 

βνζθφηνπνη.  

Ζ Θεληξηθή Καθεδνλία παξνπζηάδεηαη σο κία απφ ηηο παξαγσγηθφηεξεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο ηφζν ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο φζν θαη ζηελ παξαγσγή 

ακλψλ.  

Κε βάζε ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. είλαη ειιεηκκαηηθή ζε αηγνπξφβεην 

γάια θαη θξέαο θαη φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πξνηηκάεη ην 

αξλίζην θξέαο θαη ην ηπξί θέηα, νη πξννπηηθέο είλαη επλντθέο γηα ακθφηεξεο ηηο 

κνξθέο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα 

επηθξαηήζνπλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε κνξθή κπνξεί λα ζηαζεί 

νηθνλνκηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο επηδνηήζεσλ (θαλ. 1782/2003), 

εθφζνλ απμεζνχλ ζε κέγεζνο 300, 400 θαη 500 πξνβαηίλσλ θαη 

εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο ππάξρνληεο πεδηλνχο (θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα) 

θαη εκηνξεηλνχο θαη νξεηλνχο (απφ ηελ άλνημε κέρξη ην θζηλφπσξν) 

βνζθνηφπνπο. Απηφ είλαη εθηθηφ εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

απηψλ κεησζεί ζεκαληηθά θαη ζηεξηρζεί θπξίσο ζηα κέιε ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθηθήο νηθνγέλεηαο κε παξάδνζε ζηνλ θιάδν απηφ ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο. Ζ κνξθή απηή ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο έρεη αλάγθε ζηήξημεο φρη 

κφλν απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο αιιά θαη γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δει. απνθπγή 

εξήκσζεο ηεο ππαίζξνπ. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο κνξθήο αηγνπξνβαηνηξνθίαο 

ζα κπνξνχζε ε βηνινγηθή αηγνπξνβαηνηξνθία λα απνηειέζεη κηα θαιή 

πξννπηηθή θπξίσο γηα ηηο νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε δεχηεξε κνξθή ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, δειαδή ε εμάπισζή ηεο 

ππφ ηε κνξθή ζχγρξνλσλ εθκεηαιιεχζεσλ εληαηηθήο εθηξνθήο θαίλεηαη λα 

θεξδίδεη έδαθνο, αθνχ ζπρλά δεκηνπξγνχληαη ηέηνηεο εθκεηαιιεχζεηο 

κεγέζνπο 150-200 πξνβαηίλσλ κεγάιεο παξαγσγηθφηεηαο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε απηψλ είλαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ εδαθψλ αθελφο κελ γηα ηε 

δεκηνπξγία πινχζησλ ηερλεηψλ ιεηκψλσλ, αθεηέξνπ δε γηα ηελ εμαζθάιηζε 
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ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ θαη εηδηθφηεξα ελζηξσκάησλ κέζα ζηελ 

εθκεηάιιεπζε. 
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3.2.3 Σνηξνηξνθία 
 

Ζ ρνηξνηξνθία ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη απφ ηνπο δπλακηθνχο θιάδνπο 

ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Ξαξάγεη ην 25% ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο θξέαηνο θαη θαιχπηεη, γηα ηελ πεξίνδν 1990-2006, ην 33% ησλ 

αλαγθψλ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θξέαηνο ζηελ Διιάδα. 

Ζ παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο απφ ην 1980 κέρξη ην 2005 αθνινπζεί 

κηα θζίλνπζα πνξεία ζε εζληθφ επίπεδν.  

Ρν µεγαιχηεξν µέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ρνηξηλνχ θξέαηνο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο 

Πηεξεάο Διιάδαο (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο Δχβνηαο - εθηφο ηεο Αηηηθήο), ηεο 

Θεζζαιίαο, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, θαη ηεο Αλ. Καθεδνλίαο/Θξάθεο. Νη 

επηρεηξήζεηο εθηξνθήο ρνίξσλ θαη παξαγσγήο ρνηξηλνχ θξέαηνο είλαη θπξίσο 

µηθξνµεζαίνπ µεγέζνπο.  

Ζ ρνηξνηξνθία είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο ηδηαίηεξα εληαηηθνχο 

θιάδνπο ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. Ζ 

ζπζηεκαηηθή ρνηξνηξνθία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηε ρψξα καο απφ ηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε ηε δεκηνπξγία κεγάινπ κεγέζνπο 

ρνηξνηξνθηθψλ κνλάδσλ (200-500 ρνηξνκεηέξεο) θαζαξψο επηρεηξεκαηηθήο 

κνξθήο, φζν θαη κηθξνχ θαη κέζνπ κεγέζνπο ρνηξνηξνθηθψλ κνλάδσλ (50-150 

ρνηξνκεηέξεο) νηθνγελεηαθήο κνξθήο.  

Ζ ρνηξνηξνθία ππφ ηε κνξθή νξγαλσκέλσλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 

ηνπηθήο ζεκαζίαο. Απαληάηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ησλ N. Ξηεξίαο, 

Θεζζαινλίθεο, Σαιθηδηθήο θαη Πεξξψλ φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα. 
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Πρήκα 39. Αξηζκφο εθηξεθφκελσλ ρνίξσλ  ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Πρήκα 40. Αξηζκφο εθηξνθψλ ρνίξσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Κεξηθά απφ ηα αδχλαηα ζεκεία ζηελ παξαγσγή ηνπ ρνίξεηνπ θξέαηνο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Ζ έιιεηςε ηππνπνίεζεο θαη ζήκαλζεο ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο θαζψο θαη ε 

έιιεηςε αμηφπηζηεο δηαβεβαίσζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ πξνέιεπζή 

ηνπ, γηα ηα ζηνηρεία παξαγσγήο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα.  

 Ζ κηθξή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο πνπ παξάγεηαη ζηελ 

Θ.Καθεδνλία ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο 
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ζηελ έιιεηςε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, marketing θαη 

γεληθά δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θξέαηνο 

 Ζ έιιεηςε θαηάιιειεο κεηαπνηεηηθήο ππνδνκήο ζηα ζθαγεία ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. Ρεκαρηζηήξην θαη ζπζθεπαζηήξην θξέαηνο, θαζψο θαη 

αιιαληνπνηείν, θνλζεξβνπνηείν θαη θνχξλνη θαηάςπμεο, πνπ είλαη 

ζπλάξηεζε κε ηελ δηαπίζηεπζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο, 

είλαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζθαγείσλ αλχπαξθηα. 

 Ζ αλεπάξθεηα ππνδνκήο θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (έιιεηςε ζπζηεκάησλ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζε ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ε ειιηπήο 

πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε) 

 Νη ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (νκάδεο 

παξαγσγψλ, ζπλεηαηξηζηηθέο ή κε επηρεηξήζεηο θιπ) είλαη αλεπαξθείο θαη 

δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ηνπ 

ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Νη πξννπηηθέο ηεο ρνηξνηξνθίαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

είλαη ζεηηθέο. Ν ηνµέαο δηαζέηεη αμηφινγν δπλαµηθφ θαη εµπεηξία θαη µπνξεί µε 

ην θαηάιιειν ζεζµηθφ-νηθνλνµηθφ πιαίζην, λα αληαπνθξηζεί ζην λέν µνληέιν 

αλάπηπμεο µε ζηφρνπο ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ πνιπµνξθία ησλ παξαγφµελσλ πξντφλησλ. 

Ζ εθαξµνγή ζπζηεµάησλ Νινθιεξσµέλεο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

θαζψο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο µεηεγθαηάζηαζεο 

θηελνηξνθηθψλ µνλάδσλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ζα δψζνπλ 

λένπο νξίδνληεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνµέα. 

Δπηπιένλ ε βειηίσζε ηεο ππνδνµήο ηεο µεηαπνίεζεο-εµπνξίαο θαη ν 

έιεγρνο ησλ εηζαγσγψλ απνηεινχλ επίζεο πνιχ ζεηηθά µέηξα γηα ηνλ ηνµέα. 

Ζ ίδξπζε µηαο Γηεπαγγειµαηηθήο Νξγάλσζεο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή 

παξαγσγή, δηαπίζηεπζε θαη εκπνξία ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο ζα βνεζήζεη 

ζεµαληηθά ηνλ ηνµέα αιιά ε δεµηνπξγία ηεο, ελαπφθεηηαη ζηε ζέιεζε ησλ 

ρνηξνηξφθσλ θαη ησλ εµπιεθφµελσλ θνξέσλ. 

Γεληθά ε αγνξά είλαη έληνλα αληαγσληζηηθή, φµσο µε ηε ζσζηή 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, µεηαπνίεζεο θαη εµπνξίαο ην µέιινλ ηεο ειιεληθήο 

ρνηξνηξνθίαο είλαη ζεηηθφ.  
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3.2.4 Ξηελνηξνθία 
Ζ πηελνηξνθία πεξηιαµβάλεη ηελ εθηξνθή ησλ νξλίζσλ (Gallus 

domesticus), ηεο πάπηαο, ηεο ρήλαο, ηεο θξαγθφθνηαο, ηνπ θαζηαλνχ, ηεο 

γαινπνχιαο, ησλ νξηπθηψλ, ηεο πέξδηθαο, ηεο ζηξνπζνθαµήινπ θ.α. πηελψλ. 

Ζ πηελνηξνθία ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο θιάδνπο 

ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο κε πνζνζηφ 9,9% (2005) ζηελ 

Αθαζάξηζηε Αμία Ξξντφλησλ ηεο Εσηθήο Ξαξαγσγήο (θξέαο θαη απγά). Ζ κέζε 

εηήζηα παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ ζηε Σψξα, ηα ηειεπηαία 11 ρξφληα, 

ππνινγίδεηαη ζε 165.325 ηφλνπο (1,5% ηεο αληίζηνηρεο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ.-

25) θαη ε παξαγσγή απγψλ ζε 122.270 ηφλνπο (2% ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγσγήο ηεο Δ.Δ.-25).  

Ρν θξέαο θνηφπνπινπ θαιχπηεη κε δηαθνξά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Ζ παξαγσγή απγψλ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε απγά ρσξηθήο πηελνηξνθίαο θαη απγά ζπζηεκαηηθήο 

εθηξνθήο νξλίζσλ. Ζ παξαγσγή αβγψλ γηα ην έηνο 2007  θαη ν αξηζκφο 

εθηξνθψλ νξλίζσλ θαη αξηζκφο νξλίζσλ γηα ην έηνο 2010 παξαηίζεηαη 

παξαθάησ απφ φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο αβγψλ  ζπγθεληξψλεηαη ζηηο  ΞΔ Θεζζαινλίθεο, Ξηεξίαο θαη 

Πεξξψλ. 

Ξίλαθαο 46. Ξαξαγσγή απγψλ (ζε ρηιηάδεο ηκρ.) αλά Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

ην έηνο 2007 

Ξαξαγφκελα Απγά  (ρηι. ηεκρ.) 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 1.945.373 

ΠΛΝΙΝ ΞΘΚ 310.114 

ΖΚΑΘΗΑ 9.809 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 121.446 

ΘΗΙΘΗΠ 32.039 

ΞΔΙΙΑ 11.392 

ΞΗΔΟΗΑ 69.602 

ΠΔΟΟΔΠ 42.117 

ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 23.709 

                                 Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 
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Πρήκα 40. Αξηζκφο εθηξνθψλ νξλίζσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

 

 

Πρήκα 41. Αξηζκφο εθηξεθφκελσλ νξλίζσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

 

 

Ημαθία Θεζζαλονί
κη 

Κιλκίρ Πέλλα Πιεπία έππερ Υαλκιδική ύνολο 
ΠΚΜ 

Χοπαπαγωγήρ 3 50 5 9 1 29 8 105

Κπεοπαπαγωγήρ 1 50 8 6 46 41 10 162

Αξηζκόο Eθηξνθώλ Oξλίζωλ ην 2010  

Ζκαζία Θεζζαινλίθε Κηιθίο Πέιια Πηεξία έξξεο Χαιθηδηθή 

19 

478 

237 

35 8 

114 

212 

61 

1.436 

524 

193 

1.443 

13 

275 

Αξηζκόο Oξλίζωλ ζε ρηιηάδεο δώα ην 2010  

Ωοπαραγωγής ζηελ ΠΚΜ :1,1 εθαηοκκύρηα Κρεοπαραγωγής ζηελ ΠΚΜ : 4 εθαηοκκύρηα 
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Ζ Θεληξηθή Καθεδνλία έρεη αμηφινγε πηελνηξνθία ζηελ ΞΔ 

Θεζζαινλίθεο. Πην Λνκφ Θεζ/λίθεο, πνπ απνηειεί ην θχξην θέληξν αλάπηπμεο 

ηεο πηελνηξνθίαο ζηε Β. Διιάδα, ππάξρνπλ ακηγείο πηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ηφζν θξενπαξαγσγηθήο φζν θαη απγνπαξαγσγηθήο 

θαηεχζπλζεο. Νη εθκεηαιιεχζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε νηθνγελεηαθψλ 

δηαζηάζεσλ επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ θπξίσο ηε δηαζέζηκε νηθνγελεηαθή 

εξγαζία, θαη ζε κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζθαγεία θαη δίθηπν δηαλνκήο.  

Αλ θαη ν θιάδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο δελ αληηκεησπίδεη 

άκεζα ηνλ θίλδπλν ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ εληνχηνηο έρεη αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνχ αθελφο κελ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, 

αθεηέξνπ δε γηα ηε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κε ηε 

δεκηνπξγία κεγάινπ κεγέζνπο πηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

απγνπαξαγσγηθήο θαη θξεαηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο πνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηά ηνλ άξηζην 

δπλαηφ ηξφπν ηφζν απφ ηερληθήο φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο 

Ρν κέιινλ ηεο πηελνηξνθίαο, απγνπαξαγσγηθήο θαη 

θξεαηνπαξαγσγηθήο, ζα εμαξηεζεί απφ ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ, 

κε ηε κνξθή ζπγθξνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ηθαλψλ λα αμηνπνηνχλ ηελ 

εθάζηνηε εηζαγφκελε θαη εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, αξθεί λα ηχρεη ηεο 

ηερλννηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Ξνιηηείαο. 

 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Φεβξνπάξηνο 2012»                        Πει. 124 απφ 202 

 

3.2.5 Κειηζζνθνκία 
Ζ µειηζζνθνµία είλαη έλαο αλαπηπζζφµελνο ηνµέαο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο µε µεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη (µέιη, 

γχξε, θεξί, βαζηιηθφο πνιηφο, πξφπνιε, δειεηήξην), φζν θαη γηα ηελ 

επηθνλίαζε πνπ επηηειεί ε µέιηζζα ζηηο δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαη ζηελ 

απηνθπή βιάζηεζε µε άµεζν φθεινο ζηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ηα πξντφληα ηεο µειηζζνθνµίαο µε 

έµθαζε ην µέιη είλαη πςειήο βηνινγηθήο αμίαο µε πνιιέο ρξήζεηο ζηελ 

θαζεµεξηλή δσή. 

Ζ µειηζζνθνµία ζαλ δξαζηεξηφηεηα, είλαη ζεµαληηθή γηα αξθεηέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο µαο, θαζψο πξνζθέξεηαη γηα ηελ ζπµπιήξσζε θαη 

ελίζρπζε ηνπ εηζνδήµαηνο ησλ απαζρνινπµέλσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνµέα θαη 

φρη µφλν. Ζ εηήζηα παξαγσγή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ζε µέιη αλέξρεηαη 

ζε 80.000 ηφλνπο, ελψ νη αλάγθεο ηεο ζε 200.000 δειαδή 2,5 θνξέο 

πεξηζζφηεξν, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ειιεηµµαηηθή ζε µέιη. Απφ ην ζχλνιν 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απηέο πνπ είλαη απηάξθεηο ζε µέιη είλαη ε 

Διιάδα, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία. H ρψξα µαο είλαη δεχηεξε ζηελ Δ.Δ, µεηά ηελ 

Ηζπαλία απφ απφςεσο θαηνρήο µειηζζνζµελψλ θαη βαζµφ επαγγειµαηηζµνχ, 

ελψ παξάγεη θαηά µέζν φξν 14.000 ηφλνπο µέιη εηεζίσο, πνπ θαιχπηνπλ 

πεξίπνπ ην 90% ηεο θαηαλάισζεο. Ζ Διιάδα έρεη επίζεο ηνλ µεγαιχηεξν 

αξηζµφ επαγγειµαηηψλ µειηζζνθφµσλ (>150 µειίζζηα), θαη ηελ µεγαιχηεξε 

ππθλφηεηα θπςειψλ /ριµ2, φρη µφλν ζηελ Δ.Δ αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζµν.  

Πηνλ ηνµέα ππνινγίδεηαη φηη θαηά µέζν φξν απαζρνινχληαη πεξί ηνπο 

21.000 µειηζζνθφµνη, νη νπνίνη θαηέρνπλ πεξί ηηο 1.380.000 θπςέιεο. Ξεξίπνπ 

6.000 απφ απηνχο θαηέρνπλ άλσ ησλ 150 θπςειψλ θαη ζεσξνχληαη 

επαγγειµαηίεο. Γεληθά πάλησο, είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο δεχηεξε 

απαζρφιεζε, ε µειηζζνθνµία είλαη έλαο ηνµέαο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνµίαο πνπ 

ζπµβάιιεη ζεµαληηθά ζην εηζφδεµα ησλ γεσξγηθψλ θαη µε νηθνγελεηψλ. 

Απφ πιεπξάο γεσγξαθηθήο θαηαλνµήο, ε µειηζζνθνµία είλαη 

δηαδεδνµέλε ζε φιε ηε ρψξα. πάξρνπλ φµσο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απμεµέλν 

µειηζζνθνµηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο εθείλεο ησλ Λνµψλ Σαιθηδηθήο, Θαβάιαο, 

Φζηψηηδαο, Δπβνίαο, Αηηηθήο, Αξθαδίαο, Ζξαθιείνπ, Σαλίσλ θαη άιιεο. 
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Ρν µέιη είλαη έλα πξντφλ πεξηδήηεην θαη θάζε πξνζπάζεηα παξαγσγήο 

ελφο ζσζηνχ πξντφληνο έρεη θαιή αληαπφθξηζε, µε αληίζηνηρα θαιφ 

νηθνλνµηθφ απνηέιεζµα. 

Νη θχξηεο ρψξεο εμαγσγήο µειηνχ είλαη ε Θίλα θαη ε Αξγεληηλή, ελψ 

άιιεο ρψξεο µε µηθξφηεξε εμαγσγηθή δχλαµε δελ εµθαλίδνπλ λα απεηινχλ ηηο 

δπν πξνεγνχµελεο. 

Νη θχξηνη εηζαγσγείο µειηνχ είλαη ε Γεξµαλία, νη ΖΞΑ, ε Ηαπσλία, ην 

Ζλσµέλν Βαζίιεην θαη ε Γαιιία. Νη θπξηφηεξνη πξνµεζεπηέο ηεο Γεξµαληθήο 

αγνξάο είλαη ε Θίλα, ην Κεμηθφ, ε Αξγεληηλή, ε Ρνπξθία, ε Νπξνπγνπάε θαη ε 

Νπγγαξία. 

Νη εμαγφµελεο πνζφηεηεο µειηνχ απφ ηε ρψξα µαο ζε άιιεο ρψξεο δελ 

είλαη µεγάιεο. Ξαξφιν απηά ιφγσ ηηο εμαηξεηηθήο πνηφηεηάο ηνπ, αλνίγνληαη 

ζεµαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ θαηάθηεζε λέσλ θαη δπλαµηθψλ αγνξψλ.  

Νη εηζαγσγέο, αληίζηνηρα, µειηνχ, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γεξµαλία θαη ηε Ονπµαλία.  

Αμίδεη επίζεο λα ζεµεησζεί φηη νη µεγαιχηεξεο πνζφηεηεο (48%) 

πξνήιζαλ απφ ηε Βνπιγαξία, µε ηηµή εηζαγσγήο 20% µηθξφηεξε. Ρν γεγνλφο 

απηφ εληείλεη ηελ δηαµαξηπξία ησλ Διιήλσλ µειηζζνθφµσλ γηα ηηο 

πθηζηάµελεο εηζαγσγέο θζελνχ θαη ππνβαζµηζµέλνπ µειηνχ, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα µεηνλνµάδεηαη ζε Διιεληθφ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη 

νη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο κειηνχ θαηά ηα έηε 2005 κέρξη 2010. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 47. Ηζνδχγην κειηνχ  ζηελ ΞΘΚ ηελ πεξίνδν 2005-2010 

2005 

Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 4387491 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 1154655 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1839770 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 380591 

Ηζνδχγην ζε € -3232836 

Ηζνδχγην ζε kg -1459179 

2006 

Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 2657266 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 864363 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1092243 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 268551 

Ηζνδχγην ζε € -1792903 

Ηζνδχγην ζε kg -823692 

2007 Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 3891910 
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Αμία Δμαγσγψλ  (€) 607493 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1495793 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 193942 

Ηζνδχγην ζε € -3284417 

Ηζνδχγην ζε kg -1301851 

2008 

Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 4596656 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 549379 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1595915 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 167245 

Ηζνδχγην ζε € -4047277 

Ηζνδχγην ζε kg -1428670 

2009 

Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 4457832 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 921866 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1357825 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 232107 

Ηζνδχγην ζε € -3535966 

Ηζνδχγην ζε kg -1125718 

2010 

Αμία Δηζαγσγψλ  (€) 4086874 

Αμία Δμαγσγψλ  (€) 1009613 

Ξνζφηεηα Δηζαγσγψλ (kg) 1282351 

Ξνζφηεηα Δμαγσγψλ (kg) 291249 

Ηζνδχγην ζε € -3077261 

Ηζνδχγην ζε kg -991102 

 Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

Πηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ε θχξηα κειηζζνθνκηθή πεξηνρή 

ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ν Λνκφο Σαιθηδηθήο φπνπ ππάξρεη θαη 

ζπλεηαηξηζηηθή κνλάδα ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο (Κειηζζνθνκηθφο 

Ππλεηαηξηζκφο Ληθήηεο).   

Ξηλαθαο 48. Ξαξαγσγή κειηνχ (ζε ηφλνπο) ζηελ ΞΘΚ  ην έηνο 2007  

 

                                 Ξεγή: ΔΙ.ΠΡΑΡ 

 

 

ΠΛΝΙΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 14.772 

ΠΛΝΙΝ ΞΘΚ 2.151 

ΖΚΑΘΗΑ 144 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 227 

ΘΗΙΘΗΠ 74 

ΞΔΙΙΑ 175 

ΞΗΔΟΗΑ 94 

ΠΔΟΟΔΠ 196 

ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 1.241 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Φεβξνπάξηνο 2012»                        Πει. 127 απφ 202 

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε κειηζζνθνκία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε 

ηειεπηαία φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά ράξηο ζηελ αχμεζε ηνπ 

επελδπφκελνπ ζε απηήλ θεθαιαίνπ θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεξε εθηξνθή ησλ 

κειηζζψλ, θπξίσο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο κειηζζνθφκνπο. Ξαξά ηελ πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή βειηίσζε, ε εγρψξηα παξαγσγή φρη κφλν δπζθνιεχεηαη λα 

εμαρζεί, αιιά πθίζηαηαη θαη ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ ηηο αλεμέιεγθηεο 

εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ 

κειηνχ ζπκπηέδεηαη δηεζλψο θαζηζηά ην κέιινλ ηεο κειηζζνθνκίαο δχζθνιν. 

Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ν θιάδνο απηφο ηεο δσηθήο παξαγσγήο δελ είλαη 

βηψζηκνο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

κειηζζνζκήλνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο, ε αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο κειηζζνθνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ε ηερλννηθνλνκηθή θαηάξηηζε 

ησλ κειηζζνθφκσλ, θπξίσο απηψλ πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηε 

κειηζζνθνκία. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ κειηζζνζκήλνπο κε ηηο άξηζηεο θαηά ην 

δπλαηφλ ζπλζήθεο εθηξνθήο ηνπο πξνδηθάδεη ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ρν κέγεζνο ηεο 

κειηζζνθνκηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

γεσξγηθφ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη ζήκεξα ζηηο 300 θπςέιεο κε κέζε απφδνζε 

20 ριγ./θπςέιε θαη ζα πξέπεη λα θζάζεη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα. 

 

 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Φεβξνπάξηνο 2012»                        Πει. 128 απφ 202 

 

Πρήκα 42. Αξηζκφο εθηξνθψλ κέιηζζαο ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

 

3.2.6 Αιηεία – δαηνθαιιηέξγεηα 
Ν ηνκέαο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Kεληξηθήο Καθεδνλίαο θαζψο ζε απηήλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο παλειιελίσο. Ζ 

Ξεξηθέξεηα θαη νη ππεξεζίεο ηεο ζα ζηεξίμνπλ ηε δηαθίλεζε θαη εμαγσγή ησλ 

αιηεπκάησλ θαη ησλ νζηξαθνεηδψλ κε ηηο δηθέο ηνπο ππνδνκέο θαη δξάζεηο. 

Ν θιάδνο ηεο παξαγσγήο αιηεπκάησλ ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

πεξηιακβάλεη i. Ρε ζαιάζζηα αιηεία ii. Ρελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ θαιιηέξγεηα 

νζηξαθνεηδψλ-κπδνθαιιηέξγεηα iii. Ρελ αιηεία γιπθψλ πδάησλ θαη iv. Ρηο 

θαιιηέξγεηεο ζε γιπθά χδαηα. 

 Ζ ζαιάζζηα αιηεία ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ 

παξάθηην ζαιάζζην ρψξν ζηα λφηηα ηεο πεξηθέξεηαο (Θεξκατθφο θφιπνο, 

Ρνξσλαίνο Θφιπνο, Ππγγηηηθφο Θφιπνο θαη Πηξπκνληθφο Θφιπνο). Πχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ ζην Θεξκατθφ θφιπν θαη ζηε Σαιθηδηθή ην έηνο 2002 ε 

Ηκαζία 
346 
12% 

Θεζζαιολίθε 
562 
20% 

Κηιθίς 
134 
5% 

Πέιια 
296 
10% 

Πηερία 
309 
11% 

έρρες 
443 
15% 

Χαιθηδηθή 
779 
27% 

Αξηζκόο εθηξνθώλ κειηζζνζκελώλ ην 2010 ζηελ 
ΠΚΜ 

πλνιηθά 2.869 
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πνζφηεηα ησλ αιηεπκάησλ αλεξρφηαλ ζε 19.227,2 ηφλνπο, ην 2003 ζε 

21.156,3 ηνλ. θαη ην 2004 ζε 26.648,3 ηνλ. Νη πνζφηεηεο απηέο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 20,9% ην 2002, ην 23,6% θαη ην 29,2% ην 2004 ηεο 

παξαγσγήο αιηεπκάησλ ζηε ρψξα.  

 Ν επαγγεικαηηθφο αιηεπηηθφο ζηφινο ηεο πεξηθέξεηαο ην 2007 

απνηειείηαη απφ 2000 ζθάθε ρσξεηηθφηεηαο 4955 GT. Ρα αιηεπηηθά ζθάθε 

ζηε Θεζζαινλίθε αλέξρνληαη ζε 1000 ζθάθε ρσξεηηθφηεηαο 3200 GT, ζηελ 

Ξηεξία αλέξρνληαη ζε 300 ρσξεηηθφηεηαο 555 GT θαη ζηε Σαιθηδηθή 

αλέξρνληαη ζε 700 ζθάθε ρσξεηηθφηεηαο 1200 GT.  

Θαηαθχγηα (πεξηνρέο πνπ ηζρχνπλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο αιηείαο) 

ππάξρνπλ ζηα Θχκηλα θαη ζηε Σαιάζηξα (Γέιηα Αμηνχ), ζην Θαινρψξη, ζηελ 

Αξεηζνχ, ζην Αγγεινρψξη, ζηε Κεραληψλα θαη ηελ Δπαλνκή ηεο ΞΔ 

Θεζζαινλίθεο, ζηελ Ξαξαιία Θαηεξίλεο, ζηηο Αιπθέο Θίηξνπο, ζην Γξχηα 

Ιηηνρψξνπ θαη ζηνλ Ξιαηακψλα ηεο ΞΔ Ξηεξίαο, ζηελ Λ. Θαιιηθξάηεηα, ζηα Λ. 

Κνπδαληά, ζηελ Λ. Ξνηίδαηα, ζην Λ. Καξκαξά, ζηε Λ. Πθηψλε, ζηε Λ. Φψθηα, 

ζην Ξφξην Θνπθφ, ζηε Πάξηε, ζηα Ξπξγαδίθηα, ζηελ Ηεξηζζφ, ζηνλ Όξκν 

Ξαλαγηάο, ζηε Ππθηά θαη ζηελ Ακκνπιηαλή ηεο ΞΔ Σαιθηδηθήο. Ξξνηάζεηο γηα 

δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ ππάξρνπλ ζην Πηαπξφ θαη ηελ Αζπξνβάιηα ηεο ΞΔ 

Θεζζαινλίθεο, ζηε Κεζψλε ηεο ΞΔ Ξηεξίαο, ζηελ Νπξαλνχπνιε θαη ζηα 

Ξπξγαδίθηα ηεο ΞΔ Σαιθηδηθήο. 

 Νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ηδηαίηεξα ε νζηξαθνθαιιηέξγεηα επλννχληαη 

απφ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηαο (Γέιηα Αμηνχ). Ρν 2004 

ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία ιεηηνπξγνχζαλ δχν ηρζπνηξνθία επξχαισλ ςαξηψλ 

θαη ην 2007, 549 κνλάδεο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο-κπδηψλ. Ζ νζηξαθνθαιιηέξγεηα 

έρεη εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ νζηξαθνθαιιηέξγεηα απαληάηαη ζηελ 

Ξεδηλή πεξηνρή ηεο ΞΔ Ζκαζίαο (Θιεηδί) φπνπ ζεσξείηαη φηη ε πεξηνρή είλαη 

θνξεζκέλε θαη ζηελ Ξεδηλή πεξηνρή ηεο ΞΔ Θεζζαινλίθεο (Σαιάζηξα), ζην 

Γέιηα Αμηνχ ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ ππνβαζκίδεηαη απφ ηα 

απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ θαζψο θαη ζηελ Ξηεξία. 

Ζ Σσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο & ΗΣΠ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΖΚΑΘΗΑΠ 

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ   

Νζηξαθνθαιιηέξγεηεο 

 

 

 

Δγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο 

 

43 πισηέο κνλάδεο κπδ/γεηαο 

Έθηαζε: 714 ζηξ. 

Γπλακηθφηεηα: 5.000tn/έηνο  

 

Αιηεπηηθφ θαηαθχγην  

Ξαζζαισηέο κνλάδεο (142 ζηξ.)  

ΣΔΟΠΑΗΔΠ 

(Δζσηεξηθψλ δάησλ) 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 

 

3 κνλάδεο πεζηξνθνθαιιηέξγεηαο  

 

 

 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

 

ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ 

Νζηξαθνθαιιηέξγεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εψλε Σαιάζηξαο: 

23 πισηέο κνλάδεο κπδ/γεηαο,  

Έθηαζε: 345ζηξ. 

Γπλακηθφηεηα: 2407tn/έηνο 

Εψλε Θπκίλσλ:  

14 πισηέο κνλάδεο κπδ/γεηαο,  

Έθηαζε: 210ζηξ. 

Γπλακηθφηεηα: 1600tn/έηνο 

Δπαλνκή:  

1 πισηή κνλάδα κπδ/γεηαο, Έθηαζε: 10ζηξ. 

Γπλακηθφηεηα: 82tn/έηνο 

- παζζαισηέο  
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 Δγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο 

 

Εψλε Σαιάζηξαο 

120 πεξίπνπ κνλάδεο (κε κε αλαλεσκέλεο 

άδεηεο ιεηηνπξγίαο) 

Εψλε Θπκίλσλ:  

37 κνλάδεο  

 

- 50 Νηθίζθνη 

- 5 Θέληξα Απνζηνιήο   

     Νζηξάθσλ (Θ.Α.Ν.) 

- 1 Δμπγηαληήξην 

- 22 Απνθειπθσηήξηα κπδηψλ 

- Αιηεπηηθά θαηαθχγηα 

ΣΔΟΠΑΗΔΠ  

(ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΑΡΥΛ) 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 

 

1 κνλάδα ρεινθαιιηέξγεηαο ζηε Λ. Κεραληψλα 

 

 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΣΔΟΠΑΗΔΠ  

(ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΑΡΥΛ) 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 

 

 

1 κνλάδεο πεζηξνθνθαιιηέξγεηαο   ζηελ Αμηνχπνιε 

(δε ιεηηνπξγεί) 

 

 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΞΔΙΙΑΠ 

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΣΔΟΠΑΗΔΠ  

(ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΑΡΥΛ) 

Α) Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

Β) Ηρζπνγελλεηηθνί Πηαζκνί  

Γ) Ρερλεηή ιίκλε Άγξα 

 

 

3 κνλάδεο πεζηξνθνθαιιηέξγεηαο  ζην Λεζί  

1 Πηαζκφο ςαξηψλ γιπθνχ λεξνχ     

γξφηνπνο Βξπηηψλ Άγξα 
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ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΞΗΔΟΗΑΠ 

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ 

Α) Νζηξαθνθαιιηέξγεηεο 

 

 

  

Δγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο 

 

 

Β) Ινηπά 

 

57 πισηέο κνλάδεο κπδνθ/γεηαο,  

Έθηαζε: 1.627ζηξ. 

Γπλακηθφηεηα: 12.000tn/έηνο 

 

4 Θέληξα Απνζηνιήο Νζηξάθσλ (Θ.Α.Ν.)  

7 Απνθειπθσηήξηα κπδηψλ 

 

2 ηερλεηνί χθαινη 

ΣΔΟΠΑΗΔΠ  

(ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΑΡΥΛ) 

Α) Ηρζπνγελλεηηθνί Πηαζκνί   

    κεζνγεηαθψλ ςαξηψλ 

Β) Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 

 

 

3 Ηρζπνγελλεηηθνί Πηαζκνί (1 εθηφο ιεηηνπξγίαο 

ζηα Θαιχβηα Βαξηθνχ)  

1 Σεινθαιιηέξγεηα ζην Αηγίλην 

1 πεζηξνθνθαιιηέξγεηα ζηα Ξηέξηα 

θάικπξα λεξά 

 

1 εθηαηηθή Ηρζπνθαιιηέξγεηα επξχαισλ εηδψλ 

ηρζχσλ ζην Απιάθη Ξαπαπνχιη Λ. Ξφξσλ 

 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΔΟΟΥΛ 

 

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ 

 

Νζηξαθνθαιιηέξγεηεο 

 

ΠΡΟΚΥΛΗΘΝΠ ΘΝΙΞΝΠ 

- 2 πισηέο κνλάδεο κπδνθ/γεηαο 

    Έθηαζε: 40 ζηξ. 

     Γπλακηθφηεηα: 290 tn/έηνο 

- 1 πισηή κνλάδα νζηξαθ/γεηαο,  

    Έθηαζε: 20ζηξ.  

    Γπλακηθφηεηα: 210tn κπδηψλ/έηνο  

    θαη 3,7tn ζηξεηδηψλ /έηνο  
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ΣΔΟΠΑΗΔΠ  

(ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΑΡΥΛ) 

Α) Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 

 

 

 

 

Β) Ινηπά πδξφβηα είδε 

 

 

2 κνλάδεο πεζηξνθνθαιιηέξγεηαο 

  ζην Άγγηζηξν 

1 κνλάδα θππξηλνθαιιηέξγεηαο  

  ζην Ξεηξίηζη 

1 κνλάδα ρεινθαιιηέξγεηαο ζην Ξαιαηφθαζηξν 

(ππνιεηηνπξγεί) 

1 κνλάδα θαιιηέξγεηαο «ζπηξνπιίλαο» (πδξφβηνπ 

θχθνο ηνπ δεζηνχ γιπθνχ λεξνχ) 

(παξαγσγή 2009: 3,1 tn)   

 

 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ  

ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ 

Α) Ηρζπνθαιιηέξγεηα   κεζνγεηαθψλ ςαξηψλ 

     

 

 

β) Νζηξαθνθαιιηέξγεηα 

 

 3 κνλάδεο ζηνλ θφιπν Άκπειν Πηζσλίαο 

 1 κνλάδα ζηε Βνπξβνπξνχ Πηζσλίαο 

 1 κνλάδα ζην Καξκάξη Νιπκπηάδνο    

 

 5 κνλάδεο κπδνθαιιηέξγεηαο ζην Καξκάξη 

Νιπκπηάδνο  

Έθηαζε: 66 ζηξ.  

Γπλακηθφηεηα: 539,5tn/έηνο 

ΣΔΟΠΑΗΔΠ 

(ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΑΡΥΛ) 

1 κνλάδα ρεινθαιιηέξγεηαο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

λεξνχ ζηε Γαιάηηζηα  

           Ξεγή: Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ (2011) 

 

 Ζ Θεληξηθή Καθεδνλία δηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ φγθν γιπθψλ πδάησλ 

φπνπ φκσο ε αιηεία αζθείηαη ππνηππσδψο θαη θπξίσο έρεη εξαζηηερληθφ 

ραξαθηήξα. Πηελ ΞΔ Ξέιιαο, ζηε ιίκλε Βεγνξίηηδαο ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ κε ηελ αιηεία είλαη πεξηνξηζκέλνο (12 άηνκα). Πηελ ΞΔ 
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Ζκαζίαο ε αιηεία ζηα γιπθά λεξά (πνηάκηα) είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Πηελ ΞΔ 

Θεζζαινλίθεο, νη ιίκλεο Θνξψλεηα θαη Βφιβε είλαη ππνβαζκηζκέλεο κε κηθξή 

παξαγσγή. Πηελ ΞΔ Πεξξψλ, ζηε ιίκλε Θεξθίλε αζθείηαη πεξηνξηζκέλε 

αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ αιηεία δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιίκλεο βξίζθεηαη 

ζε πεξηνρή πςειήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Πηελ ΞΔ Θηιθίο, ζηε ιίκλε 

Γντξάλεο ε αιηεία απαζρνιεί πεξίπνπ 20 επαγγεικαηίεο αιηείο. Νη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο ζε γιπθά χδαηα πεξηιακβάλνπλ 10 κνλάδεο παξαγσγήο 

πέζηξνθαο, κία κνλάδα Θππξίλσλ θαη έμη κνλάδεο παξαγσγήο ρειηψλ, ελψ 

ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΞΔ Ζκαζίαο).  

Ζ αιηεία ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απαζρνιεί 2.596 

άηνκα (ΞΔ Ζκαζίαο 12, ΞΔ Θεζζαινλίθεο 1.340, ΞΔ Θηιθίο 20, ΞΔ Ξέιιαο 12, 

ΞΔ Ξηεξίαο 348, ΞΔ Πεξξψλ 85 θαη ΞΔ Σαιθηδηθήο 779 άηνκα).  

 

Πρήκα 43. Ξνζφηεηεο αιιηεπκάησλ ζηελ ΞΘΚ 

 

Ξεγή:Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 

 

Δγσώπια αλιεύμαηα 
Αλιεύμαηα από Δςπωπαϊκή 

Ένωζη και ηπίηερ σώπερ 
Φάπια ςδαηοκαλλιεπγειών ΤΝΟΛΑ 

2008 14.741 2.144 3.449 20.334

2009 13.389 2.208 948 16.545

2010 9.892 1.954 2.976 14.822

ηοισεία αλιεςμάηων ισθςόζκαλαρ ζε ηόνοςρ ζηην ΠΚΜ 
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Πρήκα 44. Αξηζκφο κνλάδσλ κπδνθαιιηεξγεηψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Ξεγή:Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 

 

Πρήκα 45. Ξαξαγφκελεο πνζφηεηεο κπδηψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Ξεγή:Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 

 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ * 
 38    

ΠΙΔΡΙΑ 
 64 

ΗΜΑΘΙΑ 
43  

ΔΡΡΔ 
3   

ΧΑΛΚΙΓΙΚΗ 
5 

* Βάζεη ζρεδηαζκνχ ηεο ΞΝΑ (Ξεξηνρή Νξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο 
δαηνθαιιηεξγεηψλ) Θεζζαινλίθεο, πξνβιέπεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ 294 
κνλάδεο (παζζαισηέο & πισηέο) κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 18.000 πεξίπνπ 
ηφλσλ. 
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Πρήκα 46. Αξηζκφο κνλάδσλ παξαγσγήο ζπλείσλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Ξεγή:Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 

 

Πρήκα 47. Αξηζκφο αιιηεπηηθψλ ζθαθψλ κέζεο αιηείαο ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

Ξεγή:Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
42 

ΠΙΔΡΙΑ 
5 

ΗΜΑΘΙΑ 
1 

ΧΑΛΚΙΓΙΚΗ 
2 

Αξηζκόο Μνλάδωλ Παξαγωγήο Θπλλείωλ (Νηαιηάληα) γηα 
ην 2009 ύλνιν 50 ζηελ ΠΚΜ 

Ηκαζία 
0 

Θεζζαιολίθε 
83 

Πηερία 
2 

έρρες 
0 

Χαιθηδηθή 
32 

Αξηζκόο θαθώλ Μέζεο Αιηείαο (κεραλόηξαηεο & γξη-γξη) 
πλνιηθά 117 ζηελ ΠΚΜ 
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Πρήκα 48. Αξηζκφο παξάθηησλ αιιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ ΞΘΚ αλά ΞΔ 

 

 

Ξεγή:Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 

 

Ηκαζία 
36 

Θεζζαιολίθε 
770 

Πηερία 
297 

έρρες 
20 

Χαιθηδηθή 
636 

Αξηζκόο Παξάθηηωλ Αιηεπηηθώλ θαθώλ (& βηληδόηξαηεο) 
πλνιηθά 1.759 ζηελ ΠΚΜ 
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4. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

 

4.1 Θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελνπο ηνκέα 
 

 Νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο επηθξαηνχλ αιιά κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θιάδσλ 

(ρεηκεξηλά ζηηεξά, θαπλφο, αξαβφζηηνο, βακβάθη, δαραξφηεπηια) ελψ νη 

θαιιηέξγεηεο ησλ νζπξίσλ, θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, πεπνλνεηδψλ - 

παηάηαο θαηαιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο. 

 Ζ δελδξνθνκία είλαη αλεπηπγκέλε ζε ηξεηο λνκνχο θαη δελ είλαη αξθνχλησο 

δηαθνξνπνηεκέλε.  

 Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα θαηαιακβάλεη πνιχ κηθξέο εθηάζεηο. 

 Ζ ιαραλνθνκία είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

θαη θαιχπηεη κεξηθψο ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. 

 Ζ βννηξνθία (ε γαιαθηνπαξαγσγφο) ζπγθεληξψζεθε ζε κεγάιε έθηαζε ζηηο 

πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ελψ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηεο θαη 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία εληνπίδεηαη ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηηο ρακειέο απνδφζεηο θαη ηελ έιιεηςε 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Νη άιινη θιάδνη δσηθήο παξαγσγήο είλαη ηνπηθήο ζεκαζίαο. 

 

 Όζνλ αθνξά ηα πξντφληα ΞΝΞ θαη ΞΓΔ ζηελ ΞΘΚ πξντφληα ΞΝΞ είλαη  

ηα Ονδάθηλα Λάνπζαο, ηα Ρξαγαλά θεξάζηα Ονδνρσξίνπ, ε Φέηα,  ην θαζέξη, ν  

κπάηδνο, ην καλνχξη, νη Ξξάζηλεο ειηέο Σαιθηδηθήο, ε Ξάζηα απφ πξάζηλεο ειηέο 

Σαιθηδηθήο, ην Αγνπξέιαην Σαιθηδηθήο, ην Διαηφιαδν «Γαιαλφ Σαιθηδηθήο» (είλαη ζε 

ηειηθή θάζε πηζηνπνίεζεο), ην Θαηζηθίζην ηπξί Σαιθηδηθήο  (είλαη ζε θάζε εμέηαζεο), 

ην Θαηζηθίζην θξέαο Σαιθηδηθήο (άκεζα ππνβιεζέλ αίηεκα) θαη νη Καχξεο ζηαθηδάηεο 

ειηέο Σαιθηδηθήο (άκεζα ππνβιεζέλ αίηεκα). Ρν Αθηηλίδην Ξηεξίαο, ην ηζίπνπξν 

Καθεδνλίαο, ην νχδν Καθεδνλίαο θαη ε Κνπληνβίλα Β. Σαιθηδηθήο (ηζίπνπξν απφ 

θεξήζξα) είλαη πξντφληα ΞΓΔ ελψ νη πεξηζζφηεξνη νίλνη ζε φιεο ηηο ΞΔ είλαη  ΞΝΞ θαη  

ΞΓΔ. 
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Ζ δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Θ. Καθεδνλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ζε κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

Ζ δηάξζξσζε απηή ησλ θιάδσλ ηνπ ηνκέα θξίλεηαη φηη απνηειεί ηελ θπξίαξρε 

αδπλακία ηνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ επηθξάηεζε ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, 

ελψ ε δελδξνθνκία, ε ακπεινπξγία θαη ε ιαραλνθνκία θαιιηεξγνχληαη ζε ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο, αλ θαη ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο θιάδνπο 

απηνχο ζε πνιχ κεγαιχηεξεο εθηάζεηο. 

 

4.2 Βαζκφο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ  
  

Ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ-πνηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

δπλακηθνχο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. Ζ 

ππνδνκή κεηαπνίεζεο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηνπο λνκνχο Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο, 

Ξέιιαο θαη Πεξξψλ. Ρα πξντφληα πνπ κεηαπνηνχληαη είλαη ην γάια, ηα ηεχηια, ηα 

ξνδάθηλα, ην βακβάθη, ν θαπλφο, ην κέιη, ηα ζηαθχιηα, ε βηνκεραληθή ληνκάηα, νη 

ειηέο θαη ν αξαβφζηηνο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε κεηαπνίεζε ξνδαθίλσλ πνπ 

απνξξνθά ηελ παξαγσγή 200.000 ζηξεκκάησλ ξνδαθηληάο εηεζίσο, ελψ ε ρψξα 

θαηέρεη κεγάιν κεξίδην ηεο δηεζλνχο αγνξάο θνκπφζηαο ξνδαθίλσλ. 

Ξίλαθαο 49. Κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο αλά ΞΔ 
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ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΑ 6 43 
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17 6 73 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΒΟΥΠΗΚΖΠ ΔΙΗΑΠ 8 75 
 

3 
 

5 4 95 

ΝΗΛΝΞΝΗΔΗΑ 60 15 22 4 9 16 5 131 

ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΑ ΞΟΝΗΝΛΡΑ 
 

3 
  

9 
  

12 

ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ 

ΝΞΥΟΝΘΖΞ.(ΘΝΛΠΔΟΒ., ΣΚΝΗ, 

ΡΝΟΠΗΑ, ΠΠΘΔΑΠΡΖΟΗΑ) 

18 1 52 31 17 
 

6 125 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΦΟΝΡΑ/ΙΑΣΑΛΗΘΑ 5 3 3 6 
 

9 
 

26 

ΝΟΕΝΚΙΝΗ 14 
    

5 
 

19 

ΠΛΝΙΝ 111 140 77 45 35 52 21 481 

Ξεγή: Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ηεο ΞΘΚ 
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4.3 Φπζηθφ θαη Ξνιηηηζκηθφ Ξεξηβάιινλ 
Ζ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 19.146 ηεηξ.ρικ. 

θαη θαιχπηεη πεξίπνπ ην 14,5 % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Ππλνξεχεη βφξεηα 

κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ ΞΓΓΚ. Νη ζεκαληηθφηεξεο νξνζεηξέο είλαη ν Όιπκπνο, ηα 

Ξηέξηα Όξε, ην Βέξκην, ν Βφξαο, ην  Ξάηθν, ην  Κπέιεο θαη ε Βξνληνχ. 

Ζ Ξεξηθέξεηα δηαζέηεη ζεκαληηθνχο εδαθηθνχο θαη πδάηηλνπο πφξνπο, αιιά θαη 

ππέδαθνο, πνπ αμηνπνηνχληαη ελ κέξεη. Πεκαληηθά πξνβιήκαηα ζεσξνχληαη νη 

ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο, ε απζαίξεηε δφκεζε θαη ε ππέξκεηξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

παξάθηησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. 

Ρν θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζηελ παξαζαιάζζηα πεδηλή θαη παξάθηηα δψλε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο σο µεζνγεηαθφ, ελψ ζην µεηέπεηηα εζσηεξηθφ ηµήµα επεηξσηηθφ θαη 

νξεηλφ.  Γεληθά ζην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο επηθξαηνχλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη θιίµαηνο, 

νη νπνίνη δε δηαθέξνπλ ζεµαληηθά µεηαμχ ηνπο θαη νη νπνίνη ζε δηαθνξεηηθφ βαζµφ ν 

θαζέλαο δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κεζνγεηαθνχ θιίµαηνο. Νη ηχπνη απηνί 

είλαη: 

 Κεζνγεηαθφο ηχπνο. Σαξαθηεξίδεηαη απφ ήπηνπο ρεηµψλεο µε ζρεηηθά µηθξφ 

εηήζην ζεξµνθξαζηαθφ εχξνο θαη δεζηά θαινθαίξηα. Ν ηχπνο απηφο θιίµαηνο 

ζπλαληάηαη επξέσο ζηελ παξάιηα δψλε θαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο 

(Θεζζαινλίθε – Πέξξεο) θαη Σαιθηδηθήο  

 Ζπεηξσηηθφο ηχπνο. Ν ηχπνο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ςπρξφ ρεηµψλα θαη 

δεζηφ θαινθαίξη. Απνηειεί µεηαβαηηθφ ηχπν θιίµαηνο µεηαμχ ηνπ Κεζνγεηαθνχ 

θαη ηνπ Κεζεπξσπατθνχ. Ππλαληάηαη ζην εµη-νξεηλφ θαη νξεηλφ ηµήµα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζηελ ελδνρψξα. 

 Νξεηλφο ηχπνο. Ν θιηµαηνινγηθφο απηφο ηχπνο, πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηνλ 

Κεζεπξσπατθφ δηαηεξψληαο φµσο ζε µεγάιν βαζµφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Κεζνγεηαθνχ θιίµαηνο. Πηελ πεξηνρή ζπλαληάηαη ζηελ νξεηλή δψλε (άλσ ησλ 

1000 µέηξσλ).  

Ιαηνκηθέο θαη κεηαιιεπηηθέο δψλεο. 

Ζ Ξεξηθέξεηα δηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα νξπθηνχ πινχηνπ φπνπ 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο εμήο πεξηνρέο (Σσξνηαμηθφ Πρέδην Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο): 
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 κεηθηά ζεηνχρα (Πέξξεο) 

 ραιθφο (Σαιθηδηθή, Θηιθίο)   

 ζηδεξνκεηαιιεχκαηα/ ζηδεξνληθέιην (Ξέιια) 

 ρξπζφο θαη άξγπξνο (Θηιθίο, Πέξξεο)  

 ρξψκην (Θηιθίο)   

 ακίαληνο (Θηιθίο) 

 κνιπβδαίλην (Θηιθίο) 

 γξαλίηεο/γξαληηνδηνξίηεο (Πηζσλία Σαιθηδηθήο)  

 

Ρν επίθεληξν ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ Σαιθηδηθή, ε 

νπνία ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 70% ησλ απαζρνινχκελσλ  ζηνλ θιάδν ζηελ 

Ξεξηθέξεηα. Νη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο ιαηνκείσλ ζηε Σαιθηδηθή βξίζθνληαη ζην 

Ξαιαηφθαζηξν, Βξάζηακα, Κεηαγγίηζη, Αξλαία, Βαξβάξα, Λ.Ρέλεδνο ελψ 

ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο κεηαιιείσλ ζηε Γεξαθηλή (2) θαη ην Πηξαηψλη /Νιπκπηάδα. 

πάξρνπλ επίζεο κε ιεηηνπξγνχζεο παιαηέο κνλάδεο.  Κεκνλσκέλα ιαηνκεία 

ππάξρνπλ θαη ζηηο πεξηνρέο Βαξβάξα (αδξαλή πιηθά), Ξαιαηφθαζηξν (αδξαλή πιηθά), 

Ξνιχγπξνο (αδξαλή πιηθά) θαη Κεηαγγίηζη (κάξκαξν). 

Νη ζεκαληηθφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο δαζηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο 

βξίζθνληαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο.  Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ απηέο απνηεινχλ 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελψ απνηεινχλ θαη ζεκαληηθφ εθκεηαιιεχζηκν θπζηθφ 

πφξν. Ζ έθηαζε ησλ  Γαζψλ  θαηά Λνκφ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θ. Καθεδνλίαο θαίλεηαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα:  

Ξίλαθαο 50. Θαηαλνκή δαθηθψλ εθηάζεσλ ηεο ΞΘΚ αλά ΞΔ. 

 

 

 

 

 

 

Λνκνί 
Έθηαζε Γαζψλ 

(ρηι. ζηξ.) 

% ηεο 

Θ.Καθεδνλίαο 

Ζκαζίαο 476,3 6,35 

Θεζζαινλίθεο 369,0 4,92 

Θηιθίο 856,3 11,41 

Ξέιιαο 1039,8 13,86 

Ξηεξίαο 1065,8 14,20 

Πεξξψλ 822,1 10,96 

Σαιθηδηθήο 2873,8 38,30 

Θ. Καθεδνλία 7503,1 100 
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4.4 ΓΔΥΘΔΟΚΗΘΑ ΞΔΓΗΑ  

4.4.1 Ξ.Δ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
Γεσζεξκηθά πεδία ππάξρνπλ ζηε Λπκθφπεηξα, Λ. Απνιισλία (48,5-49,8νC), 

Ιαγθαδά (39,4 νC), Λ.Οχζην (Ινπηξά Θέξκεο 32-37,5 νC), ζηνλ Ινπδία. 

Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ζηε γεσξγία θαη 

θηελνηξνθία ζα έρεη πνιχ ζεκαληηθέο θαη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο.  

πάξρεη αλάγθε αιιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο, ψζηε λα ζεσξείηαη αλαλεψζηκε πεγή, κε παξάιιειε 

αλάπηπμε πνιηηηθήο ζηνρεπκέλσλ θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζεξκνθεπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γεσζεξκία.  

Αλ γίλεη ν λφκνο πην επέιηθηνο ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ζηε γεσξγία ησλ παξαπάλσ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ κε κεγάιε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο.           

 

4.4.2  Ξ.Δ ΘΗΙΘΗΠ  
Ύπαξμε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ κε βάζε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 

Η.Γ.Κ.Δ. ζηελ πεξηνρή ησλ πξψελ δήκσλ Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ. Νη ρξήζεηο ηεο 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ξεπζηψλ. Δλδερνκέλσο, ζα κπνξνχζε απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηε ζέξκαλζε ρψξσλ, αγξνηηθέο ρξήζεηο (π.ρ. ζεξκνθήπηα), 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, βηνκεραληθέο ρξήζεηο, ινπηξνζεξαπεία θ.ά.  

 

4.4.3  Ξ.Δ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 
Πηελ Σαιθηδηθή ππάξρνπλ  3 γεσζεξκηθά πεδία:  

 Διαηνρψξηα, ην νπνίν είλαη νξηνζεηεκέλν κε ΦΔΘ 

 Πάλε  

 Ξεξηνρή κεηαμχ Πάλεο θαη Αθχηνπ. 
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4.4.4  Ξ.Δ ΞΔΙΙΑΠ 
Πηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Ξ.Δ Ξέιιαο εληνπίδνληαη, ζχκθσλα κε πξφζθαηα 

ζηνηρεία ηεο ΑΛ. ΞΔ, δχν πεξηνρέο γεσζεξκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ζεξκνελεξγεηαθνχ θνξηίνπ θαηάιιεινπ πξνο ρξήζε ζηνλ 

αγξνηηθφ θαη αγξνην-βηνκεραληθφ ηνκέα. 

Ρα εξεπλεηηθά δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε παιαηφηεξεο εξγαζίεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη ζε δεδνκέλα βαζέσλ γεσηξήζεσλ 

έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ πινπνίεζε ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ξεηξειαίσλ (λπλ 

ΔΙΞΔ). 

Νη πεξηνρέο απηέο εληνπίδνληαη: 

α. ζηελ ηδεκαηνγελλή ιεθάλε Θεζζαινλίθεο (πεξηνρή Θαξπψηηζζα. Γαιαηάδεο, Θξχα 

βξχζε, σο ηα φξηα ηεο ελφηεηα πνπ είλαη ν πνηακφο Ινπδίαο) 

β. ζηελ ιεθάλε Αικσπίαο κε επίθεληξν ην γεσγξαθηθφ ρψξν βφξεηα ηεο πφιεσο ηεο 

Αξηδαίαο (Πσζάλδξα)  

α.1. Ξεξηνρή ΘΑΟΥΡΗΠΠΑΠ, ΘΟΑΠ ΒΟΠΖΠ-ΠΖΚΔΗΝ ΚΖΓΔΛ (ΙΝΓΗΑΠ) 

Ζ πεξηνρή απηή εληάζζεηαη γεσινγηθά ζηνλ επξχηεξν ηδεκαηνγελλή ρψξν ηεο 

Ιεθάλεο Θεζζαινλίθεο ηξηηνγελνχο ειηθίαο . Ζ ιεθάλε θαηαιακβάλεη ηνλ γεσγξαθηθφ 

ρψξν απφ ην Βέξκην (Γπηηθή) σο ηε Θεζζαινλίθε (Αλαηνιηθή). Αλαπηχρζεθε πάλσ 

ζηηο γεσηεθηνληθέο δψλεο Ξειαγνλίηε, Αμηνχ θαη Πέξβν καθεδφληθε κε θχξηα 

δηεχζπλζε ΒΒΓ/ΛΛΑ θαη κέγηζην πάρνο ηδεκάησλ πνπ μεπεξλά ηα 4000 κ. Ζ 

ηεθηνληθή ηεο δνκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεγκαηνκέλα αληίθιηλα ζηξψκαηα θηινμελεί 

ηδήκαηα ηνπ Ξαιαηνγελνχο θαη Λενγέλνπο απνηεινχκελα θπξίσο απφ Κνιάζζεο θαη 

Φιχζρε ζηηο θαηψηεξεο ζεηξέο Νη κεηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ιφγσ ηεο 

ζηξσκαηνγξαθηθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο παξνπζηάδνπλ θαη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε, παξνπζηάδνπλ κεγάιν πάρνο θαη απνηεινχληαη απφ 

πδαηνπεξαηά ζαιάζζηα πξνέιεπζε ηδεκάησλ (ελαιιαγέο ςακκηηψλ, αξγίισλ, άκκνπ 

θαη παξεκβνιέο θξνθαινπαγψλ). Ζ ζεηξά απηή ησλ ηδεκάησλ απνζθελψλεηαη δπηηθά 

απφ ηνπο πξφπνδεο ηνπ Βεξκίνπ φπνπ επηθξαηνχλ πιεην-πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα. Νη 

ζρεκαηηζκνί απηνί απνηεινχληαη απφ ελαιιαγέο καξγηθψλ αξγίισλ θαη ηελ 

επηθξάηεζε ραιαξψλ ςακκηηψλ ζηα αλψηεξα κέξε ζε ελαιιαγέο κε εθαηζηεηαθά 

πξντφληα απφ ηα εθαηζηεηαθά θέληξα ηεο Αικσπίαο. 

Ζ ηδηαίηεξε γεσηεθηνληθή θαηάζηαζε κε ξεμηγελή ηεθηνληθή παξνπζία ζεξκψλ 

ή ππφζεξκσλ πεγψλ θαη ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιεηφθαηλνπ δεκηνπξγνχλ 
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ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε πδξνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ 

ρακειήο ελζαιπίαο. Νη πεξηνρέο απηέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ελεξγά 

πεξηζψξηα ηεο ιεθάλεο φπνπ παξαηεξείηαη αλαζφισζε ησλ ηζφζεξκσλ θακππιψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ εληνπίδνληαη είηε ζε κεηνθαηληθήο 

ειηθίαο πδξνπεξαηά ηδήκαηα είηε ζηε βάζε ησλ πιεηνηεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ. 

α.2 Ξεξηνρή ΘΑΟΥΡΗΠΠΑΠ 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηξήζεσλ πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη πνιχ 

πηζαλφ γεσζεξκηθά ξεπζηά κε ζεξκνθξαζίεο 45 °C - 50°C λα εληνπίδνληαη ζηα βάζε 

ησλ 650 - 800 κ, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ νξνθή ησλ πηζαλψλ γεσζεξκηθψλ 

ηακηεπηήξσλ. Ζ πεξηνρή γεσζεξκηθνχ ελδηαθέξνληνο μεπεξλά ζε έθηαζε ηα 15km2. 

Πηνλ ρψξν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ γεσηξήζεηο παξαγσγηθέο ψζηε 

λα εθηηκεζεί επαθξηβψο ην δηαζέζηκν θαη απνιήςηκν ζεξκνελεξγεηαθφ θνξηίν, λα 

κειεηεζνχλ νη πδξαπιηθέο θαη ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο ηνπ γεσζεξκηθνχ 

ηακηεπηήξα, λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ησλ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ πνπ επεξεάδεη 

άκεζα ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ θαη λα 

πξνγξακκαηηζζεί ν ζρεδηαζκφο αμηνπνίεζεο κε γλψκνλα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

α.3 Ξεξηνρή ΑΙΚΥΞΗΑΠ (ΠΥΠΑΛΓΟΑ, ΑΟΗΓΑΗΑ) 

Ξξφθεηηαη ληα έλα λέν ηεθηνληθφ βχζηζκα, ζπλέρεηα ηεο Ιεθάλεο Θεζζαινλίθεο 

πνπ ζην πιεηνηεηαξηνγελέο επεξεάζζεθε απφ έληνλε εθαηζηεηαθή δξάζε. Πηα βφξεηα 

θαη δπηηθά θξάζπεδα ηνπ ηεθηνληθνχ βπζίζκαηνο εληνπίδνληαη ζεξκέο πεγέο 

(Ινπηξάθη, Ξξφκαρνη) ζχζηαζεο HC03-Ca, πνπ ππνδειψλνπλ ην γεσινγηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θπθινθνξνχληα ξεπζηά. 

Πηελ πεδηλή έθηαζε απφ έξεπλεο ηνπ ΗΓΚΔ εληνπίζζεθε γεσζεξκηθφο ρψξνο 

πνπ παξνπζηάδεη ζρεηηθά απμεκέλε γεσζεξκηθή βαζκίδα θαη ε πεξηνρή πξνδηαζέηεη 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Πηελ πεξηνρή απηή θαη δπηηθά ηεο Πσζάλδξαο απφ εξεπλεηηθή 

γεψηξεζε πξνθχπηεη γεσζεξκηθφ ελδηαθέξνλ ζε αλζξαθηθά πηζαλά πεηξψκαηα θαη ζε 

βάζε άλσ ησλ 700κ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΓΚΔ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Γ ΘΞΠ πινπνηείηαη γεψηξεζε έξεπλαο παξαγσγήο πνπ ζα θζάζεη ζηα 

βάζε απηά κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο επηηπρίαο γηα εληνπηζκφ γεσζεξκηθψλ 

ηακηεπηήξσλ κε ζεξκνθξαζίεο σο 60 °C. 
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4.4.5  Ξ.Δ ΠΔΟΟΥΛ 
 

Πηελ Ξ.Δ Πεξξψλ ππάξρνπλ  ηα εμήο γεσζεξκηθά πεδία:  

 Βεβαησκέλν Γεσζεξκηθφ Ξεδίν ρακειήο ζεξκνθξαζίαο Άγθηζηξνπ Πεξξψλ        

(40-48ν C). 

 Βεβαησκέλν Γεσζεξκηθφ Ξεδίν ρακειήο ζεξκνθξαζίαο Πηδεξνθάζηξνπ            

(40-75ν C). 

 Βεβαησκέλν Γεσζεξκηθφ Ξεδίν ρακειήο ζεξκνθξαζίαο Πηδεξνθάζηξνπ            

(40-75ν C). 

 Ξηζαλφ γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο ζεξκνθξαζίαο Ιηζφηνπνπ-Ζξάθιεηαο           

(40-62ν C). 

 

 

4.4.6  Ξ.Δ ΖΚΑΘΗΑΠ 
 

Γεσζεξκηθφ πεδίν ππάξρεη θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο.  

 

 

 

Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη γεσζεξκηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

θαη ε θαηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζζέλησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ αλά Ξεξηθέξεηα 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Ξεξηνρψλ. 
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4.5 Βηνκεραλία – Αλάπηπμε θαη Έιεγρνο ηεο Αγνξάο 
Ζ Αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξφνδνο ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο πεξηνρήο.  

Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία θαη ε αγνξά ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη 

ζεκαληηθά. Ζ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο, νη ειιεηκκαηηθέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ, 

επηθνηλσληψλ θαη δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζπλέβαιαλ ζηελ απνβηνκεράληζε θαη ηελ 

αλεπαξθή αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Ζ ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηα Βαιθάληα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη λέεο μέλεο αιιά θαη εγρψξηεο επελδχζεηο, λα αλαπηχμεη δίθηπα 

θαη δηαζπλδέζεηο θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηελ νηθνλνκία ηεο. 

Αθνινπζψληαο κία ζηξαηεγηθή ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ε νπνία απνβιέπεη ζε καθξνρξφληα νθέιε θαη φρη ζε γξήγνξα θαη εχθνια 

θέξδε κπνξνχκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Ξεξηθέξεηαο λα 

δεκηνπξγήζνπκε επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηηο εμαγσγέο ζηηο αγνξέο ηεο Βαιθαληθήο, 

Αλαηνιηθήο θαη Θεληξηθήο Δπξψπεο θαη Ξαξεπμείλησλ Σσξψλ. 

Νη παξεκβάζεηο καο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο βειηηψλνληαο ηηο 

βηνκεραληθέο ππνδνκέο, πξνβάιινληαο ηα πξντφληα θαη επελδχνληαο ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

δπλάκεηο ζηνπο ηνκείο φπνπ έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Δπελδχζεηο ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ θαη ελεξγεηαθφ ηνκέα, ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζα αμηνπνηήζνπλ ην 

αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο. 
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4.6 Αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 
Καθεδνλίαο 
 

Ρα πξνβιήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

ραξαθηεξίδνπλ ην ππφβαζξφ ηνπ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο. 

Ρα πξνβιήκαηα απηά επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα, ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηνκέα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα γεσξγηθά 

εηζνδήκαηα. Ξξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε: 

Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ  

Γήξαλζε αγξνηψλ 

Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

πξνβιεκαηίδεη, δεδνκέλνπ φηη νη γεξαηφηεξνη αγξφηεο δελ είλαη πξφζπκνη νχηε λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε γεσξγηθή απαζρφιεζε, νχηε λα εθπαηδεπηνχλ / θαηαξηηζηνχλ, ψζηε 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε λέα Θ.Α.Ξ. 

Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο ή θαη ε κε 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 

Σακειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

Ρν ρακειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ, ην νπνίν 

ζπλαξηάηαη θαη κε ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, δελ επλνεί ηελ παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

γηα ηελ παξαγσγή. 

Απνπζία επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία ζήκεξα αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε ηξφπν «παξαδνζηαθφ» γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο εθκεηαιιεχζεηο 

επάισηεο ζην δπλακηθφ, άθξσο αληαγσληζηηθφ, παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί. Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε πιένλ φηη ζα πξέπεη νη αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο σο ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο έρνπλ ζηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο (πξνυπνινγηζκφ, επηρεηξεκαηηθφ πιάλν θιπ). Νη θάηνρνη ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ιφγσ ηεο παξάδνζεο θαη ησλ εληζρχζεσλ ηεο Δ.Δ., δε 
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ιεηηνχξγεζαλ ζε φξνπο αληαγσληζκνχ. Νη επηδνηήζεηο ηεο Θ.Α.Ξ. θαη ε δηεθδίθεζε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έγηλαλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θπξίαξρνη αλ φρη απνθιεηζηηθνί 

ζηφρνη. Ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ αγνξά, πξνο ηηο λέεο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ δελ απαζρφιεζαλ φζν έπξεπε. Θα πξέπεη λα πάςνπλ λα ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηε ιήςε επηδνηήζεσλ θαη ζηνλ θξαηηθφ πξαζηαηεπηηζκφ αθνχ απηφο δελ 

είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη θάλνληαο ζηξνθή πξνο ηελ αγνξά θαη πξνγξακκαηίδνληαο ηηο 

παξαγσγέο ηνπο ζε είδε θαη πνηφηεηα πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζεκεηψζνπλ θέξδε θαη 

λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

 

Ρν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Κηθξήο έθηαζεο θαη πνιπηεκαρηζκέλα αγξνηεκάρηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θαη φηη ηα αγξνηεκάρηα απηά βξίζθνληαη ζε κεγάιε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ επλνείηαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο ε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη θνζηνβφξα. Ν κηθξφο θιήξνο, επίζεο, 

αλαγθάδεη ηνπο παξαγσγνχο ζε εληαηηθνπνίεζε, κε ζπλέπεηα ηηο κεγάιεο εηζξνέο 

ιηπαζκάησλ – θπηνθαξκάθσλ θαη ηηο ζπλερείο γεσηξήζεηο. Ζ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη 

θαη ζηε δσηθή παξαγσγή κε κηθξέο θάξκεο ζηα φξηα ηεο βησζηκφηεηαο. 

 

Νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο 

Πηηο ππνδνκέο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή παξαηεξνχληαη κεγάιεο ειιείςεηο 

(πιελ κεξηθψλ εμαηξέζεσλ φπσο π.ρ. Ζκαζία) ζε αξδεπηηθά δίθηπα. Διιείςεηο 

θαηαγξάθνληαη επίζεο ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη ειεθηξηθφ δίθηπν. Όζνλ αθνξά ζηελ 

δσηθή παξαγσγή ε πιεηνςεθία ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κε 

αδεηνδνηεκέλεο κε απνηέιεζκα νη θηελνηξφθνη λα κελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηδνηνχκελεο δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θάηη 

πνπ ζα ζπλέβαιε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Πηελ ΞΘΚ ε ζρέζε 

ζπκκεηνρήο ηεο δσηθήο θαη ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα 

θηλείηαη ζηα επίπεδα πεξίπνπ ηνπ 20% - 80%, θαη έρεη σο ζπλέπεηα έλα 

ηδηαηηέξσο ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ζε δσηθήο πξνέιεπζεο πξντφληα. Δπίζεο απφ 
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ηνπο πην αδχλακνπο θιάδνπο είλαη ε αηγνηξνθία κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ 

αλαινγία αίγεηνπ πξνο πξφβεηνπ γάιαθηνο λα θηλείηαη ζηα επίπεδα ηνπ 1:2. Ζ έιιεηςε 

ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη κέζσλ ππνζηήξημεο ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη έιιεηςε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη θαλνληζκψλ αιηείαο ζε κεξηθνχο απφ ηνπο 

θφιπνπο ηεο ΞΘΚ (Ρνξσλαίνο, Πηξπκσληθφο) δπζρεξαίλνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ. 

Πηηο ππνδνκέο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο 

ηεο ΞΘΚ έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζηεξεί απφ ηα ηνπηθά 

αγξνηηθά πξντφληα ηελ θάζεηε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία. Δπίζεο ε αδπλακία θάιπςεο ησλ λνκηθψλ αιιά θαη νηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ εθ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαζεηνπνηεκέλσλ 

κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ,  γεγνλφο πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα εηζπξάμνπλ νη ίδηνη 

πξνζηηζέκελε αμία απφ ην κεηαπνηεκέλν πξντφλ θαη λα κελ εμαξηψληαη εμ νινθιήξνπ 

απφ ηηο βηνκεραλίεο. 

Όζν γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζεκεηψλεηαη ην κεγαιχηεξν θελφ φζνλ αθνξά ζε 

ππεξεζίεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ρν ίδην κεγάιν 

θελφ παξαηεξείηαη θαη ζε ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο παξαγσγήο απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο θαηά αληηθείκελν επηζηήκνλεο. Πε απηφ ζπληέιεζε θαη ε απνκάθξπλζε 

ησλ θξαηηθψλ γεσπφλσλ απφ ηελ πξάμε αθνχ νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο νδήγεζαλ ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπο απαζρφιεζε κε απηή απνθφπηνληαο 

ηνπο απφ ην αληηθείκελφ ηνπο πνπ ήηαλ πξσηίζησο ε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο 

παξαγσγήο. Δθηφο απφ ην πξνζσπηθφ κεγάιεο είλαη θαη νη ειιείςεηο ζε ηερλνινγίεο 

πιεξνθφξεζεο νη νπνίεο ζα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ηερλνγλσζίαο αιιά 

θαη πιεξνθνξίαο ηεο αγνξάο. 

 

Ζ ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

Ζ κνλνθαιιηέξγεηα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ΞΘΚ θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ 

ηεο επεξεάδνληαο ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (π.ρ. αιιαγή ηνπ pH ιφγσ 

επαλεηιεκκέλεο ρξήζεο ησλ ηδίσλ ιηπαζκάησλ) κε ζπλέπεηα ηηο ρακειέο απνδφζεηο θαη 

ηελ  πνηνηηθή ππνβάζκηζή ηνπο.   
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Δπίζεο, ε αιφγηζηε ρξήζε ληηξηθψλ ιηπαζκάησλ, ε εληαηηθνπνίεζε ρξήζεο 

θαη ε ζπλεπαγφκελε ζπαηάιε θαζψο θαη νη ζπλερείο γεσηξήζεηο επηθέξνπλ ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα, κε θχξην πξφβιεκα ηελ πθαικχξσζε αιιά θαη 

ηελ επηκφιπλζή ηνπο κε ληηξηθά (ληηξνξχπαλζε). Ξεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε 

πξνθαιείηαη θαη απφ ηα αζηηθά απφβιεηα θαη ηα πγξά ιχκαηα θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. 

Δθηφο απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ππνβάζκηζε πνηφηεηαο εζσηεξηθψλ πδάησλ έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ζε επηθαλεηαθνχο πδάηηλνπο φγθνπο φπσο ιίκλεο θαη πνηακνί 

(Θνξψλεηα, Γντξάλε, Θεξθίλε, Αμηφο, Πηξπκψλαο) ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ησλ 

ηρζπνπιεζπζκψλ. Ζ ειιηπήο παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Σαιθηδηθήο θαη ησλ Πεξξψλ γηα ηελ αιηεία θαη θαιιηέξγεηα νζηξάθσλ θαζψο 

θαη ε έιιεηςε εηδηθψλ αδεηνδνηήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θφιπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 

επεξεάδνπλ δπζκελψο ηηο ηηκέο αιιά θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηε δσηθή παξαγσγή κεγάιν πξφβιεκα είλαη ε 

θαηάζηαζε ησλ βνζθνηφπσλ, νη νπνίνη, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, είλαη 

ππεξβνζθεκέλνη, ππνβαζκηζκέλνη, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, κε δπλάκελνη λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ. 

 

Ν Σακειφο βαζκφο ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε ηελ 
παξαγσγή 

Ζ παξαγσγή ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αγξνηηθή έξεπλα, δε δηαρέεηαη ζηνπο αγξφηεο, ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ κεραληζκψλ 

ζχλδεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ παξαγσγή, κε ζπλέπεηα λα κελ επηιέγνληαη νη 

βέιηηζηεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, πνπ ζα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Ρα Ηδξχκαηα, Ηλζηηηνχηα θαη Ξαλεπηζηήκηα ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, αιιά θαη 

δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία εξεπλψλ, δελ δχλαληαη λ’ 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη λα γίλνπλ θνξείο 

δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο ε νπνία είλαη αλάγθε λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή ψζηε λα θαηαζηεί βηψζηκε ε παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ε γεσζεξκία απνηειεί γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο έλαλ πινχζην θπζηθφ πφξν, εληνχηνηο δελ έρεη αμηνπνηεζεί πξνο 

φθεινο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο. 
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Ν Σακειφο βαζκφο ζχλδεζεο ηεο παξαγσγήο κε ηηο αγνξέο  

Νη πθηζηάκελεο θαιιηέξγεηεο θαη ε παξαγσγή ηνπο ζηελ ΞΘΚ ζπλδένληαη 

ζε κηθξφ βαζκφ κε ηηο αλάγθεο θαη ηε δήηεζε ηεο αγνξάο. Έρνπλ δε δηακνξθσζεί 

σο απνηέιεζκα ησλ εληζρχζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ (βακβάθη, θαπλφο ζηηάξη, 

θαιακπφθη θιπ). Ζ επηινγή απηή νδήγεζε ζε ππεξπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

ηεο Δληαίαο Αγνξάο αθφκα θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα νπσξνθεπεπηηθά θαη δελδξνθνκηθά πξντφληα, ηα νπνία πξνσζνχληαη ζηελ 

πεξηνρή απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο ή απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα θαιπθζεί ε δήηεζε ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο.  

Δπίζεο ε έιιεηςε νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο 

ν νπνίνο ζα θαηέγξαθε δπλακηθά ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, εγρψξηαο θαη αιινδαπήο, θαη 

ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ (είδε, πνζφηεηεο, ηηκέο, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε), ζα 

εληφπηδε ή ζα δεκηνπξγνχζε δίθηπα δηάζεζεο, ζα ελίζρπε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ησλ παξαγσγψλ ρσξίο λα αλαγθάδεη ηνπο παξαγσγνχο λα γίλνληαη απινί απνδέθηεο ησλ 

φξσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζηε ηειηθή ηηκή πνπ θαηαβάιεη ν θαηαλαισηήο. 

Ζ κηθξή εθαξκνγή ηεο ηππνπνίεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη θαηάιιειεο επηζήκαλζεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο πξνψζεζεο θαη marketing, θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Ρα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαγφκελα 

πξντφληα (ηδηαίηεξα ηα θηελνηξνθηθά) είλαη «θνηλφηππα» θαη θαηά ζπλέπεηα ζηεξνχληαη 

ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ζηελ αγνξά νπφηε δελ έρνπλ θακία δπλαηφηεηα 

αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη πθίζηαληαη ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ αληίζηνηρα εηζαγφκελα 

πξντφληα.  

Όια νη παξαπάλσ ιφγνη νδεγνχλ ζηελ γεληθή παξαδνρή φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη πνιχ ρακειή. Ρν πθηζηάκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην 

κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, νη ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο, νη δηαξθψο 

ππνβαζκηδφκελνη θπζηθνί πφξνη, ε απνζχλδεζε ηεο έξεπλαο απφ ηελ παξαγσγή, αιιά θαη 

ε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αγνξψλ θαη έγθαηξεο πξνζαξκνγήο ζ’ 

απηέο θαζηζηνχλ ηελ παξαγσγή καο κε αληαγσληζηηθή. Πην πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο είλαη ζπλέπεηα θαη ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ (π.ρ. ιηπάζκαηα, 
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δσνηξνθέο θιπ) αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αγξνηηθή νηθνγέλεηα απνκαθξχλζεθε απφ 

ηελ ελεξγή ελαζρφιεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή θαη ηα εξγαηηθά ρέξηα πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ μέλνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο πνπ εθηφο απφ νηθνλνκηθή αηκνξξαγία επηθέξνπλ θαηά 

θαλφλα θαη ππνβάζκηζε ζηελ πνηφηεηα ιφγσ αδηαθνξίαο. Γεδνκέλεο θαη ηεο πνιχ 

δπζρεξνχο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα καο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αθνχ 

δηαλχνπκε ηελ Ξέκπηε ζπλερή θαηά ζεηξά ρξνληά χθεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη 

λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή δξάζεηο νη νπνίεο λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα αιιά θαη ηελ επεκεξία ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζ’ απηφλ. 

 
 
 
 

4.7 SWOT Αλάιπζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 
 

Ζ ηερληθή ηεο αλάιπζεο SWOT  (Ηζρπξά Πεκεία - Αδπλακίεο – Δπθαηξίεο - Απεηιέο) 

ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εζσηεξηθά ηζρπξά 

ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο.  

 

4.7.1 Ηζρπξά Πεκεία 
 Γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Ξ.Θ.Κ ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ ρψξν ηεο Λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. 

 Κεγέζπλζε δηαθξαηηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε Βαιθαληθέο ρψξεο. 

 Πεκαληηθή παξνπζία θαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

Βαιθάληα. 

 Ππκκεηνρή ζηα Δπξσπατθά  δίθηπα κεηαθνξψλ. 

 Πεκαληηθφο θφκβνο κεηαθνξάο ελέξγεηαο (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην) ζε 

ειιεληθφ θαη Βαιθαληθφ επίπεδν. 

 Γηαζεζηκφηεηα αμηνπνηήζηκνπ δπλακηθνχ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο. 

 Γπλακηθφο παξαγσγηθφο πφινο θαη θέληξν παξαγσγήο βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

κε ηζρπξέο ηνπηθέο αγξνηηθέο εμεηδηθεχζεηο. 
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 Αμηφινγνη ηνπξηζηηθνί πφξνη (πνιηηηζκφο, ηζηνξία, θπζηθνί πφξνη, εθηεηακέλε δψλε 

παξαζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πξνζπειάζηκνη νξεηλνί φγθνη, θιπ). 

 Ύπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ππγθέληξσζε κηαο θξίζηκεο κάδαο Νξγαληζκψλ, Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

 Πεκαληηθνί θπζηθνί, εδαθηθνί θαη πδάηηλνη πφξνη. 

 Πεκαληηθφ κέγεζνο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, κε ηζρπξή αιιά παξαδνζηαθή βάζε, πνπ 

θαζηζηά ηελ Ξεξηθέξεηα δεχηεξν βηνκεραληθφ θέληξν ηεο ρψξαο, κεηά ηελ Αηηηθή. 

 Γηαζηαχξσζε Ξ.Α.Θ.Δ. θαη Δγλαηίαο νδνχ ζηελ πεξηνρή. 

 Ύπαξμε δηεζλνχο αεξνιηκέλα θαη ιηκέλα ζηε Θεζζαινλίθε. 

 Ύπαξμε απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

 Ύπαξμε ζεζκνζεηεκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. 

 

4.7.2 Αδπλακίεο 
 Γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ ηα δπηηθά Δπξσπατθά θέληξα θαη αλεπαξθείο ζπλδέζεηο. 

 Κηθξή αμηνπνίεζε ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ. 

 Θπξηαξρία παξαδνζηαθψλ θιάδσλ έληαζεο εξγαζίαο θαη ρακειήο εμεηδίθεπζεο. 

 Θαζπζηέξεζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα σο πξνο ηελ ηερλνινγία, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηελ ππνδνκή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. 

 Σακειφ επίπεδν ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ησλ παξαγσγψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Θαζπζηέξεζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πξψησλ πιψλ. 

 Νξγαλσηηθέο αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ αγξνηψλ. 

 Γπζρέξεηεο ζην ζπληνληζκφ – ζπλεξγαζία ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζηελ αγξνηηθή χπαηζξν. 

 Ύθεζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σακειή επηρεηξεκαηηθφηεηα «πςειψλ πξνζδνθηψλ». 

 Κηθξή αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ρακειή ρξεκαηνδφηεζε θαη δήηεζε 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο απφ επηρεηξήζεηο. 
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 Ξιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε θαη γήξαλζε ησλ παξακεζφξησλ θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

 Σακειφο βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο. 

 Πεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη κεησκέλε δξάζε 

ζε ελέξγεηεο πξφιεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο νηθνινγηθψλ πφξσλ. 

 Αζηάζεηα ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο θαη εμάξηεζή ηνπ απφ εμσγελείο ζπλζήθεο. 

 Σακειή αλάπηπμε ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Διιείςεηο ζηηο κεηαθνξηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

 Αδπλακία ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη επηπηψζεσλ. 

 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε γεσξγία ζην πεξηβάιινλ κε ξχπαλζε ιφγσ εθξνψλ θαη 

θαθή δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Πνβαξέο πηέζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο κε ξχπαλζε θαη κείσζε ησλ φγθσλ. 

 Αλνξζνινγηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο κε πνιχπινθεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη γξαθεηνθξαηία. 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 

 Αλάγθε νινθιήξσζεο ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, κε κεγάια πξνβιήκαηα ζηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν (Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο). 

 ζηέξεζε ησλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 πνβαζκηζκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θπξίσο ιφγσ ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο. 

 

4.7.3 Δπθαηξίεο 
 Γηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. πξνο αλαηνιάο θαη ε ζπλεπαθφινπζε αλαβάζκηζε ησλ αγνξψλ 

ζηε Βαιθαληθή ελδνρψξα. 

 Αλάδεημε Ξεξηθέξεηαο ζε θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ γλψζεο θαη ηερλνινγίαο γηα ηε 

Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

 Δπελδπηηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία θαη ζηνλ επξχηεξν Βαιθαληθφ 

ρψξν θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Θαιή γεσγξαθηθή ζέζε ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο θαη αλαηνιηθνεπξσπατθέο αγνξέο. 

 Ξξνψζεζε ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ. 
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 Απμαλφκελε δήηεζε ζε παγθφζκην επίπεδν γηα πνηνηηθφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

 Γηαξθήο ηερλνινγηθή εμέιημε ζε ςεθηαθά κέζα. 

 Ππλεξγαζία εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΗ. 

 Αιιαγή δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα κεζνγεηαθά θαη βηνινγηθά 

πξντφληα. 

 Δθηθηή πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζην πξφηππν 

αεηθφξνπ γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ γηα αλάπηπμε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ κε δηπιή γξακκή θαη ειεθηξνθίλεζε ζηε γξακκή 

θνξκνχ. 

 Δπηρεηξεζηαθή αλαδηάξζξσζε θαη ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Απμαλφκελε δήηεζε γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (νηθνηνπξηζκφο, 

αγξνηνπξηζκφο, θιπ). 

 

4.7.4 Απεηιέο 
 Αληαγσληζκφο ζηα πιαίζηα ηεο ζηαδηαθήο άκβιπλζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζην δηεζλέο 

εκπφξην θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. 

 Κεηαθίλεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ έληαζεο εξγαζίαο ζε φκνξεο ρψξεο. 

 Ππλερήο κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ θαη 

κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεζηξακκέλε ππξακίδα ησλ ειηθηψλ. 

 Αχμεζε ηεο δηαξξνήο επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ πςεινχ επηπέδνπ ζην εμσηεξηθφ. 

 Θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο αθπξψλνπλ ηελ αλάδεημε ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ζε θέληξν κεηαθνξψλ. 

 πνβάζκηζε πεξηβάιινληνο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο δηαζπλνξηαθή ξχπαλζε, 

θαηαζηξνθή δαζηθνχ πινχηνπ απφ απξφβιεπηεο θαηαζηξνθέο θιπ. 

 Αληίδξαζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ Γηνίθεζεο. 

 Ππαηάιε πφξσλ ιφγσ αδπλακίαο εθαξκνγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Οχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηαξαρή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ. 

 Ξεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 
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 Ζ «επκεηάβιεηε» ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ν «ζθιεξφο» δηεζλήο αληαγσληζκφο ησλ 

πεξηνρψλ – πξννξηζκψλ παξαζαιάζζηνπ θαη παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Ύπαξμε θηλδχλνπ πεξαηηέξσ απψιεηαο κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ ιφγσ ηνπ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. 

 Ύπαξμε θηλδχλνπ λα απνβεί ζπλνιηθά ε Διιάδα θαη θαη’ επέθηαζε, ε Ξ.Θ.Κ αθξηβφο 

πξννξηζκφο γηα λνκηζκαηηθνχο ιφγνπο κε αθξηβφ ην €. 

 Κείσζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ επηζθέςεσλ ηνπξηζηψλ, δηεζλψο θαη γεληθψο. 

 Ππλερψο πην ζθιεξή θαη θαζνδεγνχκελε απφ ελέξγεηεο marketing πξνζέιθπζε 

ηνπξηζηψλ. 
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5. Ξξννπηηθέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 
 

Νη πξννπηηθέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζε κεγάιε έθηαζε πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα, ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηε λέα ΘΑΞ. Νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

παξαθάησ πξννπηηθέο: 

 Αλαδηάξζξσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

 Γηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ  

 Γηάδνζε ζχγρξνλσλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ  

 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ 

 Βειηίσζε ηεο δαζνθνκίαο 

 Νξζφηεξε δηαρείξηζε θαη  αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ 

 Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Νη πξννπηηθέο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε έλα πιέγκα νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ γεληθφηεξα. Πην ζρεδηαζκφ απηφ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο, φιεο νη επθαηξίεο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ κία ζεηξά έξγσλ ππνδνκήο, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θαη, θπζηθά, φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο λέαο Θ.Α.Ξ.  

Όια ηα αλσηέξσ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ησλ πξννπηηθψλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, ψζηε λα ηεζεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο ν αγξνηηθφο 

ηνκέαο, αιιά θαη ε Ξεξηθέξεηα γεληθφηεξα.  

 

Πην πιαίζην απηφ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ε ΞΘΚ θαη 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ είλαη ηα αθφινπζα:  

 Νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κε ηα θαηά ηφπνπο ηδαληθά κηθξνθιίκαηα 

γηα θάζε θαιιηέξγεηα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 
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 Νη πινχζηνη πδάηηλνη πφξνη, πνπ νδεγνχλ ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο σο 

έλα απφ ηα πινπζηφηεξα πδαηηθά δηακεξίζκαηα, απνηεινχλ, επίζεο, ζπγθξηηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ζε πνηθίιεο θαιιηέξγεηεο. 

 Ρα αμηφινγα γεσζεξκηθά θνηηάζκαηα πνπ δηαζέηεη ε Ξεξηθέξεηα, εθφζνλ 

αμηνπνηεζνχλ, είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο 

γεσξγίαο, κε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 Ζ ηεξάζηηα βηνπηθνηιφηεηα, πνπ δηαζέηεη ε Ξεξηθέξεηα, θαη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηεο, πξνζθέξνληαη σο έλαο δσηηθφο θαη δπλακηθφο ρψξνο, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ (κέζα απφ πξνψζεζε δξάζεσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηελ 

κεηαπνίεζε, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηηο ππεξεζίεο) κπνξεί λα δηακνξθσζεί κία ζχγρξνλε 

απηνδχλακε νηθνλνκία, λα εληζρπζεί ε εμσζηξέθεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο, λα βειηησζεί ε 

ειθπζηηθφηεηά ηεο, λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα εηζνδήκαηα ζηελ χπαηζξν (κέζσ 

πνιπαπαζρφιεζεο) θαη λα πξνσζεζεί ε αεηθνξία θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Ρα πςειά πνζνζηά επηδνηήζεσλ, πνπ παξέρνληαη ζηελ ΞΘΚ θαζηζηνχλ, ηηο 

επελδχζεηο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο, ελψ ε χπαξμε ΒΗΞΔ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, δηαζθαιίδεη ηελ εγθαηάζηαζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ. 

 Ζ χπαξμε Αλψηαησλ θαη Αλψηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη 

Ηλζηηηνχησλ παξέρεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, γηαηί, ηα ηδξχκαηα απηά, κε ηε 

θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε, κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα θαη λα ζπλδεζνχλ κε 

ηε παξαγσγή, ππνζηεξίδνληαο θαη πξνάγνληαο ηελ θαηλνηνκία. 

 Ρν πςειφ επίπεδν γλψζεο ησλ γεσηερληθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε αθνζίσζε 

ηνπο πξνο ηε πεξηνρή ηνπο θαη ν ελζηεξληζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θηινζνθίαο ηεο λέαο Θ.Α.Ξ. δεκηνπξγεί πξννπηηθή ελδπλάκσζεο ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο θαηεπζχλζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο καδί κε ηνπο θάζεηνπο άμνλεο πξνζθέξεη ζχλδεζε κε 

ηα δηεπξσπατθά δίθηπα θαη ηηο φκνξεο Βαιθαληθέο Σψξεο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο γείηνλεο ρψξεο, θπξίσο κε ηε Βνπιγαξία  κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη ζηελ εηζαγσγή / απνξξφθεζε εκπεηξηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, 

φπνπ δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία, ζηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ζηελ απαζρφιεζε 

αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ . 
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5.1 ΠΡΝΣΝΗ & ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 
 

Ζ ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ  επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 

 Πηελ επίηεπμε κηαο ζχγρξνλεο, πςειήο πνηφηεηαο γεσξγίαο πνπ ελζσκαηψλεη 

ηα βαζηθά πξφηππα ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πγεία θαη ηηο θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, ηελ 

εξγαζηαθή αζθάιεηα, ηηο νξζέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

αεηθφξν ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ δαζηθψλ ζπληειεζηψλ.  

 Πηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα έηζη 

ψζηε λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Πηα πιαίζηα 

ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ νη ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε αγνξά κέζσ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, επεμεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ.  

 Πηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ κέζα απφ ινγηθή ρξήζε. 

 Πηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε ηε ζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ηελ 

παξάιιειε δηάρπζήο ηεο ζηνπο ρξήζηεο-παξαγσγνχο. 

 Πηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαζηζηψληαο ην απνδνηηθφηεξν ζην έξγν ηνπ, κε παξάιιειε ελίζρπζε 

ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ σο απφξξνηα ηεο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Ζ λέα ΘΑΞ κε νξίδνληα ην 2020 πξνηείλεη έλα λέν κνληέιν γεσξγίαο 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αγνξά, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ επάξθεηα θαη 

ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή γηα αζθαιή θαη πγηεηλά πξντφληα, ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 
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Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, εδψ θαη ρξφληα, είλαη ε 

έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε απψιεηα αγνξψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα 

εηζνδήκαηνο. Π’ απηφ νθείιεηαη ε ζπλερήο επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ είλαη εκθαλήο θαη ζηνλ απιφ παξαηεξεηή απφ ηελ 

θπξηαξρία ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζηα ξάθηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ, αθφκε φκσο θαη ζηηο ιατθέο αγνξέο.  

Πηαζεξφ θαη ακεηαθίλεην ζηφρν πξέπεη λα απνηειεί ε αλαζπγθξφηεζε 

ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, κε θχξην κνριφ έλα δπλακηθφ, 

πνιπιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα αγξνηηθφ ηνκέα, νξγαλσκέλν ζε επηρεηξεκαηηθή 

βάζε, πνπ ζα εθαξκφδεη ζχγρξνλε, θαηλνηφκν ηερλνινγία, ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 

πξντφλησλ. Έλαλ ηνκέα ειθπζηηθφ ζε επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηθαλφ λα είλαη 

αληαγσληζηηθφο ζηελ εζσηεξηθή θαη ηε δηεζλή αγνξά. 

Ρν δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε 

ειιεληθή γεσξγία, γίλεηαη φιν θαη πην αληαγσληζηηθφ. Δίλαη επλφεην επνκέλσο φηη, ζηα 

πιαίζηα απηά, ε ειιεληθή γεσξγία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε επηβίσζή ηεο 

ζα εμαξηεζεί, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 

ηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζζεί ην κέιινλ ηνπ εγρψξηνπ ηνκέα. 

 

Πηηο πξνηάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζπγθαηαιέγνληαη: 

 ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε ζηνρνπνίεζε ησλ ηνκέσλ, θιάδσλ 

θαη εγρσξίσο παξαγφκελσλ πξντφλησλ κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε,  

 ε πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνθίι κέζα απφ θαηλνηνκίεο 

πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ,  

 ε δεκηνπξγία επσλπκίαο θαη ηαπηφηεηαο (brand name),  

 ε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ πνηφηεηαο, 

 ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο  θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα ηξφθηκα θαη ηε 

ζπζθεπαζία (π.ρ ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα) 

 ε θαηάιιειε ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία, 
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 ν εθζπγρξνληζκφο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

πξνηχπνπ αγξφηε – επηρεηξεκαηία κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα, δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο. 

Ρα πξντφληα καο είλαη κνλαδηθά ζε γεχζε θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ κφλα ηνπο θαη ζηηο πην απαηηεηηθέο αγνξέο ηνπ 

θφζκνπ. 

Ξφζα φκσο απφ απηά ηα πξντφληα νδεγνχληαη ζηηο αγνξέο απφ ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο; 

Γείμακε φκσο εκείο ηελ πξνζνρή θαη ηελ ζνβαξφηεηα πνπ ηνπο αμίδεη;  

Θάλακε θηλήζεηο κάξθεηηλγθ ζνβαξέο κε ζπλέρεηα, ζπλέπεηα θαη ζηξαηεγηθή;  

 Απαηηείηαη επξχηεξε ζπλεξγαζία φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Θα έπξεπε λα παξάγνληαη πξντφληα, ζηα νπνία πιενλεθηεί 

ζπγθξηηηθά ε ρψξα καο θαη ηα νπνία έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά. Θα έπξεπε 

επίζεο λα βειηηψλνληαη νη απνδφζεηο θαη θπξίσο ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ν ηξφπνο 

ηεο εκπνξίαο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, γηα λα εδξαησζνχλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη λα θαηαθηήζνπλ αγνξέο εθηφο ζπλφξσλ. Ζ Διιεληθή αγξνηηθή 

παξαγσγή εμ αηηίαο ηεο κηθξήο ζρεηηθά παξαγφκελεο πνζφηεηαο δελ κπνξεί λα 

αληαγσληζζεί ζε θφζηνο ηελ παξαγσγή καδηθψλ πξντφλησλ. Θα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλν 

θνηλφ, κε πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο.  

Ζ θαηάξξεπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε επθαηξία γηα 

αχμεζε ησλ αγξνηηθψλ εμαγσγψλ. 

 Ξξέπεη λα αλαδεηεζνχλ λένη πξννξηζκνί γηα ηα πξντφληα. 

 Ξξέπεη λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο απφ άμηνπο αλζξψπνπο κε φξακα θαη αμίεο. 

 Ξξέπεη λα πινπνηεζνχλ ζηξαηεγηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα πξντφληα καο. 

 Ξξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ εμαγσγηθά νη επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηα Διιεληθά αγξνηηθά πξντφληα. Ππλέξγεηα ηνπξηζηηθνχ θαη 
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αγξνηηθνχ ηνκέα. Γελ ζα πξέπεη νη ηνπξίζηεο πνπ θάλνπλ δηαθνπέο ζε ειιεληθά 

μελνδνρεία λα ηξέθνληαη κε εηζαγφκελα πξντφληα.  

  Ξξέπεη λα δηαθπιαρζεί ε πξνζηαηεπφκελε πξνέιεπζε ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ. 

 Ξξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη έιιελεο ηεο δηαζπνξάο γηα ηελ ζηήξημε ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ (Διιεληθά εζηηαηφξηα, άιινη επηρεηξεκαηίεο θιπ). 

 Ξξέπεη βξεζνχλ θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεζαδφλησλ πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή (ςαιίδα 

παξαγσγνχ/θαηαλαισηή γηα ηα ειιεληθά πξντφληα 1/5 φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο 

Δπξψπεο είλαη 1/3) 

 

5.1.1 Πηφρνη ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
 

Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε βηψζηκε αλάπηπμε ζηεξίδεηαη κε παξάιιεια 

κέηξα πνπ απνβιέπνπλ:  

 Πηελ πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε 

δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Πηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

 Πηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Πηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηε 

γεσξγία 

 Πηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηε γεσξγία θαη  ηε δαζνπνλία 

 Πηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ζε κηα νηθνλνκία κε ρακειέο εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αλζεθηηθή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Πηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ κέζσ βειηίσζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 
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5.1.2 ΠΣΔΓΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

 

Θάζε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο γθάκαο πξντφλησλ ιφγσ θιηκαηηθψλ, εδαθηθψλ, 

παξαδνζηαθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ην ηδηαίηεξν πξνθίι ηεο 

πεξηνρήο. Νη  πθηζηάκελεο θαιιηέξγεηεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ, λα εληζρπζνχλ θαη 

λα πξνσζεζνχλ ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ 

ζηφρνη γηα λέεο θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ επίηεπμε κηαο ζχγρξνλεο θαη πςειήο πνηφηεηαο γεσξγίαο 

κε γλψκνλα πάληα ηηο Δζσηεξηθέο θαη Γηεζλείο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο γηα κηα 

Νινθιεξσκέλε Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζηελ ΞΘΚ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη: 

- Λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ κε 

απνηχπσζε ζε ράξηε ψζηε λα κπνξεί λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην ΝΠΓΔ. 

- Λα πξνζδηνξηζηνχλ δψλεο γηα δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο π.ρ ζεξκνθήπηα, καληηάξηα, 

ιαραληθά, αξσκαηηθά θπηά ή άιιεο θαιιηέξγεηεο πνπ ζπλδπάδνληαη ή παξαπέκπνπλ 

ζε κεηαπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

- Λα αλαδεηεζνχλ θηελνηξνθηθέο δψλεο ψζηε λα επηιεγνχλ ελέξγεηεο εκπινπηηζκνχ 

ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρισξίδα θαη αλαβάζκηζή ηνπο κε κηθξνεπεκβάζεηο. 

- Λα νξηνζεηεζνχλ πεξηνρέο ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

- Λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεγέο, ηα πνηάκηα, νη ρείκαξξνη ζε ζρέζε κε ηηο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πεξίπνπ σο εληαίεο ελφηεηεο, γεηηληάδνπζεο κε 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ή κε δπλαηφηεηεο ηξνθνδνζίαο κε λεξφ ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο γεο. 

Ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 Σεηκεξηλά ζηηεξά: Θα θαιιηεξγνχληαη ζηα μεξηθά εδάθε, κείσζε αλ ππνθαηαζηαζνχλ 

απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

 Αξαβφζηηνο: Θχξηνο θιάδνο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ. Γηαθχκαλζε ηεο έθηαζεο 

αλάινγα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.  

 Οχδη: Δλδερφκελε κηθξή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ. 
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 Θηελνηξνθηθά θπηά: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ.  

 Βξψζηκα φζπξηα: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ.  

 Βακβάθη: Θχξηνο θιάδνο αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ.  

 Θαπλφο αλαηνιηθνχ ηχπνπ: Γηαηήξεζε ησλ πνηθηιηψλ Θαηεξίλεο – Κπαζκά. 

 Εαραξφηεπηια: Κείσζε ησλ εθηάζεσλ εθηφο αλ είλαη ζπκθέξνπζα ε θαιιηέξγεηα γηα 

παξαγσγή βηνθαπζίκσλ (λέα ηάζε θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηηο ίδηεο ηεο 

βηνκεραλίεο δάραξεο γηα ζπλεξγαζίεο κε βηνκεραλίεο ζηεβηνδάραξεο κε ζηφρν ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ αλάκεημεο ηεο Πηέβηαο κε ηελ ηεπηινδάραξε ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά δάραξε κε ιηγφηεξεο ζεξκίδεο σο light δάραξε). 

 Αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο κέζσ 

ηεο νξγάλσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 Λέεο θαιιηέξγεηεο: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ θαη ελζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο  

 Ξεπνλνεηδή – παηάηεο: Ζ εμέιημή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο εκπνξίαο.  

 Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο: Πηαδηαθή εηζαγσγή ζε μεξηθά εδάθε. Δμαξηάηαη απφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα.  

 Ιαραληθά: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ κε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο.  

 Θεπεπηηθή γε: πάξρνπλ δπλαηφηεηεο.  

 Ακπέιη: πάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο.   

 Γελδξνθνκία: Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ κε δηαθνξνπνίεζε εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θαη 

παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

 Βννηξνθία: Αχμεζε ησλ κεγεζψλ.  

 Αηγνπξνβαηνηξνθία: Βάζηκε πξφβιεςε αχμεζεο ησλ κεγεζψλ. 

 Σνηξνηξνθία: Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά. 

 Νξληζνηξνθία: Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά. 

 Κειηζζνθνκία: πάξρνπλ πξννπηηθέο. 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΞΝΞ) θαη πξντφλησλ 

γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΞΓΔ)  

 Ξξέπεη λα επηθξαηήζεη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θαη, φπνπ είλαη 

εθηθηφ, ε βηνινγηθή γεσξγία. 
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Ππλνπηηθά απφ ηελ πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο αλακέλεηαη: 

 Νη θαιιηέξγεηεο ηνπ βακβαθηνχ θαη ηνπ αξαβφζηηνπ λα απνηεινχλ ηηο θχξηεο 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο κε δηαθχκαλζε ησλ εθηάζεψλ ηνπο αλάινγα κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Πηηο ΞΔ Θεζ/λίθεο θαη Πεξξψλ ελδερφκελε είλαη ε αχμεζε 

ησλ εθηάζεσλ ηεο ξπδνθαιιηέξγεηαο. Αλακέλεηαη ε κείσζε ηεο ηεπηινθαιιηέξγεηαο 

εθηφο αλ είλαη αληαγσληζηηθή θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ.   

 Αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (θπξίσο κεδηθήο) θαη ησλ 

νζπξίσλ. 

 Ρα ρεηκεξηλά ζηηεξά λα απνηεινχλ ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ  μεξηθψλ εδαθψλ, ππάξρνπλ 

φκσο δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο.  

 Ζ ζηαδηαθή εηζαγσγή θαη επέθηαζε ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε μεξηθά εδάθε.  

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο λέσλ πξντφλησλ  

 Αχμεζε ηεο δελδξνθνκίαο κε δηαθνξνπνίεζε εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θαη παξαγσγή 

πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

 Αχμεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ιαραληθψλ θαη θεπεπηηθψλ. Θεσξείηαη φηη ε θαιιηέξγεηα 

πξέπεη λα ζηεξηρζεί κε ηελ νξγάλσζε θέληξσλ παξαγσγήο θαη κε ηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ παξαγσγψλ.  

 Ρα κεγέζε ηεο θηελνηξνθίαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ, ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο 

δηακνξθψλνληαη γηα ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία. 

 Ζ εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ είλαη ακθίβνιε 

φζν δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ππνδνκή. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπο απνηειεί ηδαληθή ιχζε 

γηα ηελ αμηνπνίεζε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

 πάξρνπλ επλντθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα επέθηαζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο. 

 Νη θαιιηέξγεηεο ησλ πεπνλνεηδψλ – παηάηαο ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

αγνξά θαη ε εμέιημε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εκπνξίαο ηνπο. 

 Ζ αλάδεημε ηεο ιαραλνθνκίαο θαη ηεο δελδξνθνκίαο ζε θχξηνπο θιάδνπο θπηηθή 

παξαγσγήο κε ηε δεκηνπξγία θέληξσλ παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο. 

 Ζ επέθηαζε ηεο γθάκαο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνηφηεηαο (ΞΝΞ θαη ΞΓΔ).  

 

 

 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 
 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Ηνχιηνο 2013»                        Πει. 168 απφ 202 

 

5.1.3 Θαιάζη Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 
Καθεδνλίαο 
 

 

Κε ηνλ φξν «Θαιάζη Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ», πεξηγξάθεηαη ε ζπλνιηθή άζθεζε 

ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Γελ αθνξά ζε έλα κφλν 

αξηζκφ πξντφλησλ αιιά ζην ζχλνιν ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηα πξντφληα απφ ην ρσξάθη ζην ξάθη κέζα απφ κηα ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ψζηε ηα πξντφληα λα είλαη: 

 αληαγσληζηηθά  

 εμσζηξεθή 

 πηζηνπνηεκέλα  

 πεξηζζφηεξν πνηνηηθά θαη αζθαιή 

δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλζήθεο ηφλσζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

Ρα πξντφληα ηνπ θαιαζηνχ πξέπεη λα: 

 Ππλδένληαη κε ην δηαηξνθηθφ πξφηππν ηεο  πεξηνρήο καο 

 Έρνπλ επαξθή παξαγσγή 

 Δίλαη βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά θαη εκπνξηθά 

 Κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ «αηρκή ηνπ  δφξαηνο» γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο ΞΘΚ 

Πηφρνη ηνπ Θαιαζηνχ 

 Ζ αλάδεημε ηεο παξαγσγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ΞΘΚ 

 Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

 Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ 

δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ θαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα εηζαγφκελα πξντφληα 

 Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πξντφλησλ 

κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο κε πςειφηεξε δήηεζε ζηελ αγνξά (ΞΝΞ, 

ΞΓΔ, Βηνινγηθά) 

 Ζ βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπηθψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 
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 Ζ επέθηαζε ησλ δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ  

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ εζληθή θαη δηεζλή αγνξά 

 Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ εμαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο κέζσ ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (ιηκάλη, αεξνδξφκην, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, 

εγλαηία νδφο) 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

 Ζ βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπηθψλ, 

βηνινγηθψλ, πξντφλησλ εηδηθψλ εθηξνθψλ θιπ ζε ηνπηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε ηνλ ηνπξηζκφ 

Ρα πξντφληα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θαιάζη ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ΗΓΗΑΗΡΔΟΑ ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ βαζηζκέλα ζηελ  ηζρπξή ηαπηφηεηα θαη 

θήκε ηεο πεξηνρήο  

  ΠΛΖΘΖ ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ πνπ βαζίδνληαη ζε  ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο, πνηφηεηα θαη  γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ νθείινληαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε  (ΞΓΔ)  

 

Νη ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη ηα πξντφληα απηά είλαη ε ΦΡΗΘΖ θαη 

ΕΥΗΘΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ, ε ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ, ε ΑΙΗΔΗΑ θαη ε ΚΔΙΗΠΠΝΘΝΚΗΑ. 

Ρν Θαιάζη ησλ Ξξντφλησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, πξνηείλεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο πξντφλησλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 
 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Ηνχιηνο 2013»                        Πει. 170 απφ 202 

 

Ξξντφληα ηα νπνία 
ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ΔΜΑΓΥΓΗΘΝ 
ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ 

Ξξντφληα πνπ 
ΑΛΑΓΔΗΘΛΝΛ ΡΖΛ 

ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΖΠ 
ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

Ξξντφληα πνπ 
ΘΑΙΞΡΝΛ ΡΖΛ 

ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ 
ΡΖΠ ΔΓΣΥΟΗΑΠ ΑΓΝΟΑΠ 
(ηφζν ηεο πεξηνρήο, φζν 

θαη νιφθιεξεο ηεο 
ρψξαο) 

ΛΔΑ ή ΘΑΗΛΝΡΝΚΑ 
ΞΟΝΗΝΛΡΑ 

• Βακβάθη 
• Ονδάθηλν 
• Λεθηαξίληα 
• Βεξίθνθα 
• Θεξάζηα 
• Αθηηλίδην 
• Κήια 
• Ππαξάγγη  
• Νίλνο/Δπηηξαπέδηα 

ζηαθχιηα 
• Θαπλφο 
• Αξσκαηηθά/ 

Φαξκαθεπηηθά θπηά  
• Φέηα 
• Ιάδη  
• Διηέο  
• Ππηξνπιίλα Ληγξίηαο 
• Νζηξαθνεηδή  
• Ξξντφληα Θαιάζζηαο 

Αιηείαο θαη 
δαηνθαιιηεξγεηψλ 

• Βνπβαιίζην 
γάια/θξέαο 

• Κέιη θαη πξντφληα 
κειηνχ 

• Καλνχξη 
• Θαζέξη 
• Κπάηδνο 
• Θπδψληα Θηιθίο 
• Γηανχξηη Γνξθάδνο 
• Ρνκαηάθη  Πεξξψλ 
• Θάζηαλα 

Αγ.Ξαληειεήκνλα/ 
Γνπκέληζζαο/Βξίαο 

• Ξαηάηεο 
Βξνληνχο/Κ.Ιηβαδίσλ/
Νξεηλήο 

• Φαζφιηα 
Γαιαξηλνχ/Ξαπνχδα 
Θαξαηδφβα 

• Ξηπεξηά Κπαρφβνπ 
• Θφθθηλν πηπέξη 
• Αθαλέο Πεξξψλ 
• Ρξαραλάο 
• Θεθίξ 
• Αξηάλη 
• Ξαζθηηάλ/Γατο ηπξί 
• Θνπλέιη Γφληκνπ 

Πεξξψλ 
• Θξέαο απφ εκηάγξηνπο 

ρνίξνο 
Βαξβάξα/Ραμηάξρε 

• Kαηζηθίζην ηπξί 
Σαιθηδηθήο 

• Αγνπξέιαην Σαιθηδηθήο 
• Κνπληνβίλα 

Β.Σαιθηδηθήο 
• Σξηζηνπγελληάηηθα 

έιαηα Ραμηάξρε 
• Φξάνπια Πβνξψλνπ 
• Καξκειάδεο/Γιπθά 

ηνπ θνπηαιηνχ) 

• Πηηεξά  
• Οχδη 
• Θεπεπηηθά  
• Αριάδηα 
• Γακάζθελα  
• Άλζε 
• Όζπξηα  
• Ακχγδαια  
• Θαξχδηα 
• Θάζηαλα 
• Φνπληνχθηα  
• Δλεξγεηαθά Φπηά  
• Θηελνηξνθηθά θπηά 
• Αηγνπξφβεην 

γάια/θξέαο 
• Αγειαδηλφ γάια 
• Βφεην θξέαο  
• Σνίξεην θξέαο  
• Θξέαο πνπιεξηθψλ  
• Απγά 
• Γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα 
• Θξεαηνζθεπάζκαηα 

 

• Πηέβηα 
• Ηππνθαέο 
• Ρξνχθα 
• Καληηάξηα 
• Κχξηηιιν 
• Αξφληα 
• Οφδηα 
• Θξάλα 
• Goji Berry 
• Παιηγθάξηα 
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Πεκείσζε: Πην θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ φια ηα Ξηζηνπνηεκέλα Βηνινγηθά 

πξντφληα θαη πξντφληα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

(θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή). 

 

5.1.4 ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΥΘΖΠΖΠ ΡΥΛ 
ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ ΡΝ ΘΑΙΑΘΗΝ 
 

1ε Ξξνηεξαηφηεηα:  Ξξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο εθαξκνζκέλεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

έξεπλαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αγξνηψλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο δαζνπνλίαο, κέζσ δεκηνπξγίαο ζπλδεηηθψλ θξίθσλ θαη δηθηχσζεο 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

2. Πηήξημε ζπζηήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηνπο αγξφηεο θαη ηηο πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο  (ΚΚΔ)  ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο, πνπ ζα ηνπο 

βνεζνχλ λα βειηηψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηδφζεηο θαη ζα 

ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ ζε ζέκαηα  θαηλνηνκίαο. 

3. Βειηίσζε ζηνρεπκέλσλ, έγθπξσλ, δηαξθψο επηθαηξνπνηεκέλσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, κέζσ δξάζεσλ θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο, πνπ ζα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ, ηεο αγνξάο, ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο, 

ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζα δεκηνπξγνχλ κηα θνπιηνχξα αγξνηηθήο 

θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

4. Πηήξημε δηαθφξσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ηαρχηεξε θαη επξχηεξε 

κεηαθνξά θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηελ πξάμε, φπσο είλαη νη Δπξσπατθέο 

Αγξνηηθέο Ππκπξάμεηο Θαηλνηνκίαο (ΔΠΘ), νη ζπζπεηξψζεηο θαη ηα δίθηπα, νη 

ζπιινγηθέο κνξθέο  νξγάλσζεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο πηινηηθψλ έξγσλ 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπνξηθήο εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ. 

5. Ξξνψζεζε δξάζεσλ θαηλνηνκίαο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ πνιχ κηθξψλ , κηθξψλ θαη κεζαίσλ 
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επηρεηξήζεσλ  (ΚΚΔ) ζηελ χπαηζξν. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο.  

6. Ξξνψζεζε επελδχζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ησλ επξεκάησλ ηεο γεσξγηθήο 

έξεπλαο  ζε εθαξκφζηκεο ηερλνινγίεο θαη λέεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο. 

Θεηηθά απνηειέζκαηα ζα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ηερλνινγίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 

ζηα ηξφθηκα θαη ηε ζπζθεπαζία (π.ρ πξντφληα βηνηερλνινγίαο, «βην-ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα»). 

  

2ε Ξξνηεξαηφηεηα: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 
αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 
 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Πηήξημε ηεο παξαγσγήο αζθαιψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ κε 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο πξντφληα πνηνηηθά, επψλπκα, ηνπηθά θαη κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

2. Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, 

κε έκθαζε ζηε κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

κεζφδνπ παξαγσγήο ηνπ. 

3. ηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθαξκνζκέλεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο έξεπλαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηε 

κεηαπνίεζε. 

4.  Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο ζε ηνκείο φπνπ ε απηάξθεηα δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, ζηνρεχνληαο θπξίσο ηφζν ζηελ άξζε ηελ αξλεηηθήο ζρέζεο δσηθήο 

πξνο θπηηθή παξαγσγή φζν θαη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

πξντφλησλ δσηθήο παξαγσγήο. 

5. Αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο) θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ ινηπψλ αγξνηηθψλ 

εηζξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο. 

6. Ξξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο 
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επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηε γεσξγία, ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ 

θαη ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο  (ΡΞΔ). 

7. Βειηίσζε ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

8. Αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ εγρψξηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ. 

9. Γξάζεηο ζηήξημεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ζπλδεφκελεο άκεζα κε ην έιιεηκκα ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ, κε κέηξα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ νη πνιχ κηθξέο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε. 

10. Ξξνηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ΞΘΚ θαη ζεζκνζέηεζε ζρεηηθνχ 

ζήκαηνο  

Ρα πξντφληα πνπ ζα θέξνπλ ην ζήκα ζα έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο 

φηη ζα παξάγνληαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ΞΘΚ πιεξψληαο παξάιιεια 

θαζνξηζκέλεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κνλαδηθφηεηα, ζηα 

πςειά επίπεδα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πηφρνο είλαη ην ζήκα λα πξνζδψζεη ζηα πξντφληα ηεο Θ. Καθεδνλίαο 

ηζρπξή θήκε, πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα ζηελ αγνξά θαη αλνδηθή 

πξνηίκεζε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

11. Πχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αγξνηνδηαηξνθηθήο Πχκπξαμεο ζε επίπεδν 

Ξεξηθέξεηαο, κε ηε κνξθή αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ηελ 

αλάδεημε,  πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ ΞΘΚ, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ηεθκεξίσζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηνπ θαιαζηνχ αιιά 

παξάιιεια θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ησλ αγξνηψλ.  

12. Γεκηνπξγία Δλδνυπεξεζηαθήο Γνκήο πνζηήξημεο ηνπ Αγξφηε 

Ζ Γνκή πνπ ζα ζηεξίδεη ηνλ αγξφηε παξέρνληαο ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηα 

ηερλνινγηθά κέζα θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη (ρψξνη, εμνπιηζκφο, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θιπ.). Ζ δνκή ζα δξα ζπκβνπιεπηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ζηνλ αγξφηε. Δίλαη 

αλαγθαία ε νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ηφζν ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη 

ησλ αγξνηψλ κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη ελεκεξσκέλσλ αγξνηψλ – επηρεηξεκαηηψλ κε γλψζε ηνπ 

δηεζλνχο γίγλεζζαη. 
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13. Δλέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ΞΘΚ κε έκθαζε 

ζην branding, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο. 

Ζ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο έρεη κνλαδηθέο επθαηξίεο πξνβνιήο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ρέηνηεο επθαηξίεο είλαη: Ζ ζπκκεηνρή ζε 

δηεζλείο αλαγλσξηζκέλεο εθζέζεηο ηξνθίκσλ (Λέα φξθε, Ρφθην, Κφζρα, 

Βεξνιίλν θιπ), ε δηεζλήο έθζεζε Θεζζαινλίθεο, ην θεζηηβάι 

θηλεκαηνγξάθνπ, νη θιαδηθέο εθζέζεηο (Agrotica, Zootechnia, Detrop θιπ), 

νη Γηνξηέο θξαζηνχ (π.ρ. Λάνπζα, Λ. Κεζήκβξηα, Σαιθηδηθή), Γηαγσληζκνί ή 

επηδείμεηο καγεηξηθήο φπνπ ζα παίξλνπλ κέξνο ζρνιέο καγεηξηθήο, γλσζηνί 

ζεθ (απφ Διιάδα θαη εμσηεξηθφ), πξνζθεθιεκέλνη έγθξηηνη θξηηηθνί θνπδίλαο απφ 

πεξηνδηθά (απφ Λ. φξθε, Ινλδίλν, Βεξνιίλν) θιπ. Κε ζθνπφ ηελ δηείζδπζε θαη 

θαηάθηεζε πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ αγνξψλ είλαη ζθφπηκν ηα  πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη εληφο  ηεο ΞΘΚ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ ππφ ηελ νκπξέια ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

14. Γηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

MOU (Memorandum of Understanding) κεηαμχ αληίζηνηρσλ πεξηθεξεηψλ ησλ 

ρσξψλ ζηφρσλ φπσο ε Θίλα, Αξαβηθά θξάηε, Οσζία, Ηαπσλία θαη Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο, κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία παξέρνληαο ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ απαηηνχληαη 

ψζηε λα απμεζεί ν φγθνο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  Ρελ 

Ξεξηθέξεηα ζα ζπλνδεχνπλ ζηηο απνζηνιέο απηέο εθπξφζσπνη φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΠΒΒΔ, ΠΔΒΔ, Νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θιπ). 

15. Θεζκνζέηεζε ηεο εβδνκάδαο ηνπηθψλ πξντφλησλ.  

Ππλελλφεζε θαη επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ψζηε θάζε έλαο 

απφ απηνχο λα δηαζέηεη θαηά πξνηεξαηφηεηα πξντφληα ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα κηα 

ζπλερή εβδνκάδα θάζε ρξφλν. Π’ απηφ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ νη πάληεο 

(supermarket, μελνδνρεία, ζρνιηθά θπιηθεία, εζηηαηφξηα, αθφκε θαη fast food. Ζ ΞΘΚ 

ζα επηδηψμεη θαη ζα επηηχρεη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ παξαπάλσ ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσληθήο αιιά θαη ηεο Δζληθήο επζχλεο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάεη ε ρψξα 

καο θαη θαη’ επέθηαζε ν θφζκνο ηεο ππαίζξνπ λα ππνζηεξίμεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ ηεο νξίσλ. 

16. Νινθιεξσκέλν Πρέδην Γηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε 

θάζε πξφζθνξν  ζεκείν. 
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Γελ ππάξρεη πνπζελά ζην αεξνδξφκην θάπνηα πξνζήθε κε ηνπηθά πξντφληα. Ξξέπεη 

φιεο νη πχιεο εηζφδνπ ζηελ Ξεξηθέξεηα (αεξνδξφκηα, ιηκάληα, 

ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, duty free ζπλφξσλ) λα πιεξνθνξνχλ, λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πξντφληα ηνπηθά ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο 

ηαμηδηψηεο (ηνπξίζηαο ή εκπνξηθφο) λα βξεη θαηάιιεια πξντφληα ηα νπνία λα είλαη 

ειθπζηηθά θαη έμππλα ψζηε λα ηα πάξεη καδί ηνπ σο ελζχκην ή σο δψξν. Καδί κε ηα 

πξντφληα ηαμηδεχεη ην ζήκα ηνπο ε πξνέιεπζή ηνπο ελψ αλνίγεη θαλάιη 

επηθνηλσλίαο κε αγνξέο ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε είλαη δχζθνιε ή θαη 

αλχπαξθηε.  

17. Θεζκνζέηεζε ηεο Καθεδνληθήο Θνπδίλαο.  

Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα παίξλνπλ ζήκα πνηφηεηαο απφ ηελ ΞΘΚ ην 

νπνίν ζα ππνδειψλεη φηη απηέο πξνζθέξνπλ απζεληηθέο καθεδνληθέο ζπληαγέο 

νη νπνίεο ζα εθηεινχληαη κε πξψηεο χιεο πνπ παξάγνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο 

ΞΘΚ.  

18. Δπηβνιή θαλφλσλ απφ ηελ ΞΘΚ θαη φινπο ηνπο ΝΡΑ πνπ αλήθνπλ ζε απηή 

ζηηο δηνξγαλψζεηο εθδειψζεσλ.  

Θα πξέπεη λα απνηειεί φξν (αλ φρη απνθιεηζηηθφ ηνπιάρηζην ζεκαληηθφ θξηηήξην 

επηινγήο) φιεο νη επηρεηξήζεηο catering πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαπάλσ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο πνπ 

παξάγνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο ΞΘΚ. 

19. Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζε δνκέο πνπ δηαζπλδένπλ 

ηελ ΞΘΚ κε άιιεο Ξεξηθέξεηεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη ελδπλακψλνπλ ηε ζέζε ηεο 

εληζρχνληαο έηζη θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ παξαγσγψλ (π.ρ. AREFLΖ, AREPO). 

20. Αμηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ηεο ΞΘΚ πνπ νξίζηεθε ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο 

Research ηνπ Lobby ειαηνιάδνπ ηεο AREFLΖ (Έλσζε Ξεξηθεξεηψλ απφ ρψξεο ηεο 

Δ.Δ πνπ θαιιηεξγνχλ θξνχηα & ιαραληθά) θαη αμηνπνίεζε ηεο κνλαδηθήο επθαηξίαο πνπ 

δίδεηαη κέζα απφ ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο ΞΘΚ κε ζθνπφ ηελ επηηπρή ππνβνιή θαη 

πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ειαηνιάδνπ φζν θαη δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ εκπνξηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

άιισλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. 
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21. Αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο – απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 

Θχξηνη Άμνλεο ηεο Αλαδηάξζξσζεο ζα είλαη: 

 Ξξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ πςειήο εηζνδεκαηηθήο απφδνζεο 

(ελεξγεηαθά θπηά, καληηάξηα, αξσκαηηθά, θαξκαθεπηηθά θπηά, ηππνθαέο, θξαληά, 

ζκένπξα,  θ.ι.π) 

 Δπέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (θπξίσο κεδηθήο) θαη ησλ 

νζπξίσλ 

 Δπέθηαζε ηεο δελδξνθνκίαο κε δηαθνξνπνίεζε εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θαη παξαγσγή 

πξντφλησλ πνηφηεηαο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο  αγνξάο  γηα ην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα    

 Δπέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θεπεπηηθψλ, αιιά θαη πηινηηθψλ θαιιηεξγεηψλ 

απηψλ, φπσο ηνκαηάθη ζε ηζακπί, άζπξε κειηηδάλα, κηθξά  θαξφηα θιπ.  

 Αμηνπνίεζε ησλ μεξηθψλ εδαθψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε 

ρεηκεξηλά ζηηεξά, κε ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο (ελεξγεηαθά θπηά) 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θπηψλ απφ νκάδεο παξαγσγψλ 

απηψλ ησλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ  

 Δλίζρπζε ηεο Δμεηδίθεπζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞΘΚ 

γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε θαη ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνπηθή παξαγσγή (Θέληξα 

Ρερλνγλσζίαο π.ρ Αθηηλίδην ζηελ Ξηεξία, Διηά ζηελ Σαιθηδηθή, Ξπξελφθαξπα ζηελ 

Ζκαζία θ.ι.π) 

 Απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο πνιιαπιήο 

ζπκκφξθσζεο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο 

 Αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ησλ πεξηνρψλ Ληγξίηαο, Ιαγθαδά θιπ. κε 

απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ηεο αδεηνδφηεζεο ρξήζεο λεξνχ. 

 Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ζηνηρεησδψλ ηερληθννηθνλνκηθψλ 

γλψζεσλ ησλ εθηξνθέσλ παξαγσγψλ θαη κεηαπνηεηψλ γηα επηκέξνπο 

θιάδνπο ηεο θηελνηξνθίαο κε έκθαζε ηνλ θιάδν ηεο πξνβαηνηξνθίαο θαη 

αηγνηξνθίαο κέζα απφ δνκέο φπσο θέληξα εθπαίδεπζεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο 
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θαηάξηηζεο ησλ ελαζρνινχκελσλ κε ηελ θηελνηξνθία κε ζεσξεηηθέο θαη βησκαηηθέο 

κεζφδνπο 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ 

 Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

βνζθνηφπσλ, ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο βνζθντθαλφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο πνζνηηθήο θα 

πνηνηηθήο απφδνζήο ηνπο 

 Αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ηερλνγλσζίαο θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ κε έκθαζε 

ζηα βηνιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ψζηε λα επηηεπρζεί άκεζε ππνζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε ζπζηάδσλ θηελνηξνθηθψλ θιάδσλ 

 Γεκηνπξγία πξνηχπσλ κνληέισλ αλάπηπμεο θηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία 

ψζηε λα απνθηήζνπλ επηηπρεκέλν κάξθεηηλγθ γηα ηα πξντφληα ηνπο ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν 

 Γηαδξαζηηθή ζπλεξγαζία παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν ζηε δηάδνζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ θιάδνπ ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο.  

 Δθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο  

 Δλζάξξπλζε ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ 

 Ξξνψζεζε δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  

 Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ εκπνξίαο θαη αγνξψλ πξντφλησλ 

πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο 

 Κειέηε  λέσλ ηχπσλ εθηξνθψλ  (βνπβαινηξνθία, ζεξακαηνηξνθία) 

 Ππλέρηζε ηεο επηηήξεζεο θαη ηνπ Γεκφζηνπ ειέγρνπ ησλ δσλψλ παξαγσγήο ησλ 

νζηξαθνεηδψλ ζην Θεξκατθφ θφιπν ζηα φξηα ηεο Ξ.Δ Θεζζαινλίθεο 
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(Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαη έιεγρνο ξαδηελέξγεηαο θαη γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ).  

 Δθπφλεζε κειέηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηψλ ζε δψλεο 

αιηείαο θαη θαιιηέξγεηαο νζηξάθσλ ζηελ ΞΘΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηελ Ξξνψζεζε αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηελ 

ππνζηήξημε εηζνδήκαηνο αιηέσλ θαη κπδνθαιιηεξγεηψλ ηεο ΞΘΚ. 

 Θαζνξηζκφο πεξηνρψλ – ζέζεσλ ελάζθεζεο εξαζηηερληθήο αιηείαο κε 

ζηφρεπζε ηελ Αγξνηνπξηζηηθή Αλάπηπμε, Ξξνζηαζία θαη Αιηεπηηθή δηαρείξηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

 Πχληαμε θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ αιηείαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο, φπσο ε Οχζκηζε ηεο αιηείαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

 Κειέηε πξνψζεζεο πξντφληνο ΞΝΞ ηνπ κπδηνχ ηνπ Θεξκατθνχ κε ζηφρεπζε 

ηελ Ξξνψζεζε θαη Αλάδεημε κπδηνχ ζηελ ηνπηθή θαη ζηηο Γηεζλείο αγνξέο 

 Πχληαμε κειέηεο γηα εθπφλεζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο πιεζπζκψλ 

(γαξίδα, κπιέ θαβνχξη) γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε πιεζπζκψλ γαξίδαο θαη κπιε 

θαβνπξηνχ 

 Ιεηηνπξγία – Αμηνπνίεζε Δξγαζηεξίνπ Διέγρνπ γηεηλήο Νζηξαθνεηδψλ θαη 

πηινηηθή ιεηηνπξγία απηνχ. 

22. Ξαξεκβάζεηο ζηνλ Γεπηεξνγελή Ρνκέα ζε ζπζρέηηζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο 

αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ Ξξσηνγελή ηνκέα. 

Ζ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θιάδν ηνπ ηνκέα θαη ζπλερίδεη λα 

αλαπηχζζεηαη, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δ.Δ., θαζψο ππάξρεη ζηξνθή ηεο 

δήηεζεο πξνο ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα.  

Ζ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, ράξε ζηε δηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ 

πςειήο πνηφηεηαο, εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο θαη ινγηθνχ θφζηνπο ζηελ Διιάδα, 

παξνπζηάδεη πνιιέο δπλαηφηεηεο λα απμήζεη ηελ αμία θαη ηηο εμαγσγέο ηεο θαη λα 

πεξηνξίζεη ηηο εηζαγσγέο εηδηθά ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε 

ηαρείο ξπζκνχο, ιίπε θαη έιαηα, θξνχηα θαη ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη 

πξντφληα αξηνπνηίαο. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ απηνί νη ηνκείο απαηηεί ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζχγρξνλνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, θαηλνηνκηψλ θαη πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Έλα 
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παξάδεηγκα πνπ αθνξά ηελ θιίκαθα παξαγσγήο θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο μέλεο αγνξέο 

είλαη ην ειαηφιαδν. Ζ Διιάδα είλαη ν 3νο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ειαηνιάδνπ ζηνλ 

θφζκν θαη εμάγεη ην 60% ηεο παξαγσγήο ηεο ρχδελ ζηελ Ηηαιία. Κε ηνλ ηξφπν απηφλ, 

φκσο, ράλεη ππεξαμία πνπ αλέξρεηαη ζε €1 ην θηιφ, θαη πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε Ηηαιία, 

εμάγνληαο μαλά ην ειαηφιαδν ζπζθεπαζκέλν. Πηε θέηα, ε Διιάδα θαηέρεη κεξίδην ηεο 

ηάμεο ηνπ 28% κφλν ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηνπ επψλπκνπ πξντφληνο θαη ζην πξντφλ 

≪ειιεληθφ γηανχξηη≫ θαηέρεη ην 30% κφλν ηεο αγνξάο ησλ ΖΞΑ. Ρα παξαδείγκαηα 

απηά δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο πξνο αμηνπνίεζε.  

 

Ξξνηεηλφκελεο δξάζεηο: 

 Πηφρεπζε εμαγσγηθψλ αγνξψλ κε κεγάιε πξννπηηθή   

Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ μέλσλ αγνξψλ κε βάζε ηελ παξνπζία 

θνηλψλ δηθηχσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη εκπνξηθψλ ζπλεξγεηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ ηεξάξρεζε ηνπο κε βάζε ην κέγεζνο, ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη ηελ απνδνρή ησλ 

πξντφλησλ ηεο γεο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. Πε πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη νη αγνξέο 

ηεο Β. Ακεξηθήο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Απζηξίαο θαη ησλ 

Βαιθαλίσλ. Άιιεο θχξηεο αγνξέο πεξηιακβάλνπλ ηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία θαη ην Βέιγην, ηε 

Πθαλδηλαβία, ηε Οσζία θαη ηελ Απζηξαιία. 

 Θαηλνηνκία θαη ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο 

Γεκηνπξγία ελφο αλαγλσξίζηκνπ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο πξσηφηππσλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ θαη αλάιεςε δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ην θάζε πξντφλ, φπσο ε 

ζπζθεπαζία θαη ην "νλνκαηεπψλπκν"/ branding, ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ ιαδηνχ 

(π.ρ. ειηέιαηνπ), θπξίσο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ (π.ρ ηπξί 

αινηθψδνπο πθήο απφ θαηζηθίζην γάια),  ε δηαθήκηζε ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα 

γαιαθηνθνκηθά θαη ε επηιεθηηθή πξνψζεζε άιισλ πξντφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

πξννπηηθή ηαρείαο αλάπηπμεο. 

 Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ  πξντφλησλ 

Κεηαηξνπή ησλ εμαγσγψλ απφ ρχδελ ιάδη ζε επψλπκν ζπζθεπαζκέλν πξντφλ 

θαη κείσζε εηζαγσγψλ άιισλ ηχπσλ ιαδηνχ. 

o Πηνρεπκέλε πξνψζεζε ζηηο θχξηεο αγνξέο γηα ηελ αλάπηπμε αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο 

θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία 

έλαληη ηνπ Ηηαιηθνχ θαη ηνπ Ηζπαληθνχ. 
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o Γεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο γηα επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία. 

 Αχμεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

Ξξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο 

θαη ιεηηνπξγίαο 4-6 ζχγρξνλσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο 

(γηα ηα πξντφληα πξνηεξαηφηεηαο φπσο ειαηφιαδν, ειηέο, ηνκάηεο θαη παηάηεο), 

ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλσλ θνληά ζηελ πεγή ηεο πξψηεο χιεο. 

 Δμαζθάιηζε ηζρπξήο ηνπνζέηεζεο ζηηο αγνξέο πξνηεξαηφηεηαο  

Κία ζεκαληηθή δξάζε ζα ήηαλ ε ίδξπζε κίαο εηαηξείαο ηξνθίκσλ πνπ ζα 

θξφληηδε λα εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζηηο ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο αγνξέο γηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, 

αλαπηχζζνληαο δίθηπα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο δηαλνκήο, ζπληνλίδνληαο θακπάληεο 

κάξθεηηλγθ θαη ηδξχνληαο ζε ζεκεία απμεκέλεο θίλεζεο έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ζα δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά πξντφληα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο καο ζηηο θχξηεο αγνξέο. 

 Δπίηεπμε πξνζηηζέκελεο αμίαο  ησλ ηξνθίκσλ θαη ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζηηο αγνξέο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

Ξαξαγσγή παξαιιαγψλ θαη ζπζθεπαζηψλ κεγαιχηεξεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (π.ρ., πξντφληα έηνηκα γηα καγείξεκα/θαηαλάισζε, convenience ή/θαη premium 

ζπζθεπαζίεο) κε έκθαζε ζε α) «εζληθνχο πξσηαζιεηέο» (π.ρ., ηνκάηεο, ειηέο, ξνδάθηλα, 

αθηηλίδηα) θαη β) «gourmet» πξντνληηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ., ζπαξάγγηα θηι). 

 Αχμεζε ηεο πνηθηιίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε παξάιιειε έκθαζε 

ζηελ πξνέιεπζε 

Ξξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη νινέλα κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηεο 

Διιεληθήο θέηαο θαη ηνπ γηανπξηηνχ κέζσ ηεο εηζαγσγήο κεγαιχηεξεο θαηλνηνκίαο ζηα 

πξντφληα (π.ρ., ζηε ζπζθεπαζία,  ζηηο πνηθηιίεο θηι.) θαη επηθνηλσλίαο ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ πξντφλησλ. 

Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πξνζηαηεπφκελεο πξνέιεπζεο κέζσ ηεο 

πξνβνιήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ άιισλ γλσζηψλ ηπξηψλ πςειήο πνηφηεηαο 

(π.ρ., γξαβηέξα, θαζέξη θηι.) 

Δηζαγσγή λέσλ παξαιιαγψλ θίηξηλνπ ηπξηνχ πνπ ζα αληαγσληζηνχλ ηα αληίζηνηρα 

θζελά εηζαγφκελα. 
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 Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο 

γεσγξαθηθήο θάιπςεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πξντφλησλ 

Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ επηκέξνπο πξντφλησλ θαη αχμεζε ηεο πξνψζεζεο 

ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο (π.ρ. Κέζε Αλαηνιή, Αθξηθή) 

Δηζαγσγή λέσλ πξντνληηθψλ παξαιιαγψλ κε παξάιιειε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο Κεζνγεηαθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

 Αχμεζε παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 

o Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

ζπζθεπαζίαο κεγάινπ κεγέζνπο. 

o Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο γηα αχμεζε παξαγσγήο θαη επεμεξγαζία επξείαο 

θιίκαθαο ζε εμεηδηθεπκέλεο (κε ή ρσξίο Ξ.Ν.Ξ.) θαηεγνξίεο πξντφλησλ (π.ρ.  

ζπαξάγγηα). 

o Ππλέρηζε θαη εληαηηθνπνίεζεο ηεο ελνπνίεζεο κνλάδσλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηψλ 

κεγαιχηεξσλ ζχγρξνλσλ κνλάδσλ γάιαθηνο. 

 Δμαζθάιηζε ηζρπξήο πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο αγνξέο 

o Έλαξμε εθηεηακέλεο εθζηξαηείαο πξνψζεζεο πξντφλησλ δηαηξνθήο ζε ζεκαληηθέο 

αγνξέο  γηα επεμεξγαζκέλα ή κε πξντφληα. 

o Γηαθνξνπνίεζε εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη κνληέινπ θάιπςεο μέλσλ αγνξψλ (γηα 

επεμεξγαζκέλα θαη κε πξντφληα). 

 Θξηηήξηα πξνηεξαηνπνίεζεο αγνξψλ φπσο α) Ρν κέγεζνο ηεο Διιεληθήο 

Γηαζπνξάο πνπ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε δήηεζε γηα  ηα πξντφληα ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο β) Νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ ΞΘΚ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ θαη 

γ) ην πθηζηάκελν κέγεζνο εμαγσγψλ. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζα 

απνβιέπνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη ζα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα παξαγσγήο πξντφλησλ πνηφηεηαο. Ξαξάιιεια ζα 

ππνζηεξηρζεί ε δεκηνπξγία κηθξψλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ πεγψλ απαζρφιεζεο θαη ε 

ζεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (π.ρ νηλνπνηεία, κνλάδεο ζπληήξεζεο ιαραληθψλ 

θ.ι.π). 



«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο» 
 

«Θαιάζη πξντφλησλ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Ηνχιηνο 2013»                        Πει. 182 απφ 202 

 

3ε Ξξνηεξαηφηεηα:  Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηήξημεο 
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Ξξνψζεζε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, γηα ηε βειηίσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθνκηδή, εκπνξία θαη κεηαπνίεζε δαζηθψλ 

πξντφλησλ. Γηαζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

2. Δλίζρπζε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαη ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή αγνξά. 

3. Δλίζρπζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ ηνπξηζκνχ πνπ λα ζπλδένληαη κε ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή. Ρνπξηζκφο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπξηζκφο 

πνηφηεηαο, ζεκαίλεη παξάιιεια θαη γεσξγία πνηφηεηαο. Ζ κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή, ηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηνπηθά πξντφληα, απνηεινχλ γηα ηελ Ξεξηθέξεηά  

καο ηεξάζηηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ νξζή αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο 

ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο, κπνξεί λα απνθέξεη  ζεκαληηθά νθέιε ζηελ Ξεξηθέξεηα καο 

θαη λα δψζεη λέα δπλακηθή ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 

4. Δλίζρπζε κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ), θαζψο θαη επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ΑΞΔ. 

5. Αλάπηπμε θαη δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ, 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε έκθαζε 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ αγξνηνδηαηξνθηθνχ θαη αγξνηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

6. Ξξνψζεζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

7. Δληαηηθνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (πρ clusters ηξνθίκσλ) κε 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηελ ζχλδεζε θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο κε ηε κεηαπνίεζε 

θαη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε (πρ ζπκβνιαηαθή γεσξγία). 
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8. Πχζηαζε Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ γηα θάζε πξντφλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην θξίζηκν 

κέγεζνο  πνπ αθ’ ελφο ζα θαηαζηήζεη ηηο νκάδεο αληαγσληζηηθέο εθ’ εηέξνπ ζα ηνπο 

πξνζδψζεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ.  

9. Ππζηεκαηηθή πξνψζεζε ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

Κε ην ζπλεξγαηηζκφ θαη ηηο νκαδηθέο δξάζεηο ησλ αγξνηψλ επηηπγράλεηαη  νηθνλνκία 

θιίκαθαο ηφζν σο πξνο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (π.ρ. θνηλή ρξήζε ή 

αγνξά κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη γεσξγηθψλ εθνδίσλ), φζν θαη σο πξνο ηελ 

αχμεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ παξαγσγνχ κε ηελ θνηλή πψιεζε ή εκπνξία ησλ 

πξσηνγελψλ πξντφλησλ ή αθφκε θαη κε ηε κεηαπνίεζε απηψλ (απμεκέλε 

πξνζηηζέκελε αμία).  

10. Ξξνγξακκαηηζκφο θαη πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε έξγα 

ππνδνκήο ηα νπνία ζα έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηα πξντφληα πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ην «θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ» κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πνζνηήησλ αξδεπηηθψλ πδάησλ ψζηε λα ηεζεί ε βάζε θαη λα ππάξρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ ψζηε απηά ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνζηεξηρζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα.  

11. Ξαξεκβάζεηο ζηελ Ρερληθή πνδνκή κε έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ (κε ηα νπνία αλακέλεηαη ε αχμεζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, ε κείσζε 

ησλ απσιεηψλ θαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ), έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο, έξγα 

δηεπζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο βνζθφηνπνπο θαη ηα δάζε, 

έξγα εθζπγρξνληζκνχ ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηεγθαηάζηαζήο 

ηνπο θαη έξγα αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο θαη ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

12. Ξαξαηεξεηήξην βησζηκφηεηαο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζα 

παξαθνινπζεί ηηο αγνξέο θαη ζα εηζεγείηαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία λέεο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

13. Θεξκνθνηηίδα λέσλ παξαγσγψλ θαη λέσλ επηζηεκφλσλ φπνπ ζα κπνξνχλ λα 

δνθηκαζηνχλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα αλαπηπρζεί ηερλνγλσζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζε επελδχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. 

14. Ξαξαηεξεηήξην θαηλνηνκίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν πνπ ζα παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζα εηζεγείηαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ 
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θαη πξαθηηθψλ (δηαζχλδεζε έξεπλαο/παξαγσγήο ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα). 

15. Γνκή παξνρήο πξψησλ ζπκβνπιψλ ζηε γεσξγία ε νπνία ζα δξα 

ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξαγσγνχο δίδνληάο ηνπο ηερληθή 

βνήζεηα ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο εηδηθφηεηαο. 

16. Γεκηνπξγία κεραληζκνχ δηαρείξηζεο θξίζεσλ (early warning system) πνπ 

άπηνληαη ησλ δεηεκάησλ ηεο παξαγσγήο (ηερληθά δεηήκαηα, ζέκαηα εθαξκνγήο 

λνκνζεζίαο θιπ) 

17. Ζ θαιή παξαθνινχζεζε θαη ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΞΘΚ 

θαζψο επίζεο θαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηελ up to date πιεξνθνξία απαηηεί ηελ 

εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ERP) θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞΘΚ ππφ θνηλφ ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 

9001. 

18. Ππζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε θαη ζπζρέηηζε ησλ δηαζέζηκσλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ κε ηα θιηκαηηθά, εδαθνινγηθά θαη ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

γηα θάζε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS). 

19. Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΞΘΚ  

20. Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαζνξηζκνχ θνηλψλ εληχπσλ γηα φιεο ηηο 

ΓΑΝΘ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο πνπ ιακβάλεη ν πνιίηεο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο, νη νπνίεο ζα 

αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν. 

21. Ζ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ 

ΓΑΝΘ κε ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ αλάξηεζε ζην internet θαη ηελ πηνζέηεζε 

θνηλψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρεπζε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε ζηνπο 

πνιίηεο ψζηε ε Ξεξηθέξεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο σο απηνηειή 

εληαία Γηνηθεηηθή Κνλάδα απνθέληξσζεο ηεο Θξαηηθήο. 
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22. Ζ ζπγθέληξσζε, ε θαηαγξαθή, ε αμηνπνίεζε ησλ κεηξψσλ δηαθφξσλ θνξέσλ 

γηα ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο.  

23. Ζ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε  εκεξίδσλ γηα ηελ λέα ΘΑΞ, ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο , ηεο άζθεζε αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ ζε γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά, αιηεπηηθά ζέκαηα θ.ι.π.  

24. Δπίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ ειεγθηψλ γεσπφλσλ θαη θηεληάηξσλ ιφγσ κε απφδνζεο εθ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζηηο πεξηθέξεηεο. 

 

 

4ε  Ξξνηεξαηφηεηα:  Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο 
ηξνθίκσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 
 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Δλίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο θαη ηνπ κεξηδίνπ ησλ παξαγσγψλ ζηελ 

αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζηήξημεο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ή/θαη κέζσ 

πξνψζεζεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο. 

2. Ζ δεκηνπξγία Γεκνπξαηεξίνπ Αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ηε κνξθή Α.Δ. ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο φπνπ ζα κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο 

κεκνλσκέλνη παξαγσγνί, νκάδεο θαη ζπλεηαηξηζκνί, ελψ νη έκπνξνη ζα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

3. Πηήξημε ησλ βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ, ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπο 

θαη ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. 

4. Γηαζθάιηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, πξνζθέξνληαο 

λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έληνλεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ αγνξψλ 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ,  ησλ απμαλφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ σο 

ζπλέπεηα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ θξίζεσλ (risk 

management). 
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5ε   Ξξνηεξαηφηεηα:  Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηε γεσξγία θαη  ηε 
δαζνπνλία 
 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Δθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα κε απφδνζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέζσ ηεο 

πηζηνπνίεζεο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο παξαγσγήο κε ηελ αγνξά. 

2. Απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000)  

3. Ξξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο, ησλ εδαθηθψλ 

θαη πδαηηθψλ πφξσλ ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο,  ζηνπο βνζθνηφπνπο θαη ζηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα. 

4. Νξζνινγηθή δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ θαη εδαθνυδαηηθψλ πφξσλ κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ιχζεσλ (φπσο ε γεσξγία 

αθξηβείαο), θαηάξηηζεο θαη δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

6ε Ξξνηεξαηφηεηα: Απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ζε κηα 
νηθνλνκία κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 
αλζεθηηθή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 
 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Αμηνπνίεζε βηνκάδαο, ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ ησλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηεο κεηαπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο θαη εηζξνψλ ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. 

2. Απνδνηηθή ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θπξίσο κε νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ αξδεχζεσλ, κε εθζπγρξνληζκφ θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, έξγα ηερλεηνχ 

εκπινπηηζκνχ θαη αμηνπνίεζε ησλ κε ζπκβαηηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

3. Απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ εηζξνψλ (λεξφ, ιίπαζκα, θπηνπξνζηαηεπηηθά) ζηηο 

γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ εδαθηθνχ νηθνζπζηήκαηνο 

αιιά θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γηα κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 
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4. Αμηνπνίεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηεο δαζηθήο βηνκάδαο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ 

ηεο πινηνκίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ σο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

5. Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνπνλίαο ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ/δέζκεπζε αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

6. Ξξνψζεζε δξάζεσλ θαηλνηνκίαο, θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ, ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππξθαγηέο, ηηο 

πιεκκχξεο, ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πηέζεσλ απφ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

7. Δθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ πεδίσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη 

δεκηνπξγία ζεξκνθεπηαθψλ πάξθσλ γχξα απφ απηά (ζηε θηινζνθία ησλ ΒΗ.ΞΔ.). 

8. Ξξνψζεζε παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηηο ΑΞΔ κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη ηελ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ κε παξάιιειε 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο, απνκάθξπλζεο 

θαη δηαρείξηζήο ηνπο. 

 

7ε Ξξνηεξαηφηεηα: Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ 
ρψξνπ κέζσ βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο 
πνηφηεηαο δσήο 
 

Θχξηνη ηνκείο / Βαζηθέο δξάζεηο 

1. Ξαξνρή θαη βειηίσζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ 

πιεζπζκφ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα  ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. 

2. Ξξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

ήπησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. 

3. Γεκηνπξγία ή βειηίσζε ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο βειηίσζεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. 

4. Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ νηθηζκψλ. 
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5. Δθαξκνγή δξάζεσλ θαηάξηηζεο, δηα βίνπ κάζεζεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο 

θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

6. Δηζαγσγή ηεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο.  

7. Ξξφηππα θαη επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα κε πξφβιεςε ππνδνκήο δηαλπθηέξεπζεο 

ζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο  

8. Δλαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο είλαη ν Αγξνηνπξηζκφο, 

νηθνηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, γαζηξνλνκηθφο 

ηνπξηζκφο, ζεξκαιγηθφο ηνπξηζκφο. 

9. Δλίζρπζε  γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ   

10. Γεκηνπξγία δνκψλ πεξηβαιινληηθήο πιεξνθφξεζεο. 

11. Ξξνηείλνληαη παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ελδεηθηηθά 

πεξηιακβάλνπλ πξνζαξκνγή ησλ ππνδνκψλ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζε θνηλνηηθά 

πξφηππα, έξγα βειηίσζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηνρψλ εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη έξγα αλάδεημεο πεξηνρψλ θαη ηνπίσλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

12. Ξξνηείλνληαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάδεημε πνιηηηζηηθψλ ελ 

δπλάκεη αγξνηνπξηζηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ, ηε ζπλέρηζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ηελ απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ πεξηνρψλ. 

13. Ξξνηείλνληαη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πνπ 

αθνξνχλ έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (κε ηα νπνία αλακέλεηαη ε αχμεζε 

ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ), έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο, έξγα δηεπζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο βνζθφηνπνπο θαη ηα δάζε, έξγα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο θαη έξγα αμηνπνίεζεο ησλ 

πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. 

Νη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνπο θιάδνπο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

αλαθέξνληαη ζηε βειηίσζε ηεο φιεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θιάδσλ, πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 

Αθνινπζεί εμεηδίθεπζε ησλ παξεκβάζεσλ αλά θιάδν. 

Θιάδνο / Ξξντφλ Ξαξεκβάζεηο 

Πηηεξά 
 Αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ, ιφγσ ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηνπο ζε μεξηθέο πεξηνρέο, απφ ελεξγεηαθά θπηά, θπξίσο ζηνπο 
Λνκνχο Θηιθίο, Θεζζαινλίθεο θαη Πεξξψλ.  

 Βειηίσζε θαη δεκηνπξγία πνηθηιηψλ κε κεησκέλεο απαηηήζεηο 
λεξνχ, αλζεθηηθψλ ζηελ μεξαζία, θξχν, αζζέλεηεο, έληνκα, κε 
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαη πςειή πνηφηεηα πξντφληνο. 
Δηδηθφηεξα ζην:  
 Οχδη: δεκηνπξγία πνηθηιηψλ ηχπνπ Indica 
 Θξηζάξη: δεκηνπξγία πνηθηιηψλ κε θαιή βπλνπνηεηηθή 

απφδνζε, αμηνπνίεζε αιθαιηθψλ εδαθψλ  
 Θαιακπφθη: πνηθηιίεο κε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο 

Αδψηνπ (Λ)  
 Ρξηηηθάιε: αμηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηζσξηαθψλ 

εδαθψλ  

 Βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ κε:  
 Κειέηε νξζνινγηθήο ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο (αξαβφζηηνο)  
 Κειέηε ηεο ηερληθήο ηεο θαιιηέξγεηαο κε ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ ρεηξηζκψλ θαηεξγαζίαο εδάθνπο  
 Κειέηε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ακεηςηζπνξάο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, κε ζθνπφ 
ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ θαη ηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε 
ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο  

 Ξαξαγσγή θπηηαξίλεο θαη/ή βηναεξίνπ απφ ην άρπξν 
ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ  

 Ξαξαγσγή γιπθνχ θαιακπνθηνχ γηα θαηάςπμε ή 
θνλζεξβνπνίεζε, πξνο αλζξψπηλε θαηαλάισζε  

 

Βακβάθη 
 Βειηίσζε πνηθηιηψλ σο πξνο:  
 Ξξσηκφηεηα  
 Κεησκέλεο εηζξνέο (λεξφ, ιίπαζκα, θάξκαθα)  
 Ξνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (αληνρή, ιεπηφηεηα, σξηκφηεηα, 

επθνιία εθθνθθηζκνχ, εθαηνζηηαία αλαινγία ηλψλ)  
 Βειηίσζε πνηφηεηαο ζπφξνπ ζπνξάο (απνρλφσζε, 

απνιχκαλζε, επέλδπζε) θαη παξαγσγή ηνπ.  

 Βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ κε:  
 Ππζηήκαηα ακεηςηζπνξάο  
 Νξζνινγηθή άξδεπζε  
 Οπζκηζηέο αλάπηπμεο  
 Νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ  
 Κεησκέλε θαηεξγαζία θαη ζπκπίεζε εδάθνπο  
 Αμηνπνίεζε ππνπξντφλησλ εθθνθθηζηεξίσλ θαη 

απνρλνσηεξίσλ.  
 Θαζνξηζκφο δσλψλ θαιιηέξγεηαο κε ζπληζηψκελεο πνηθηιίεο 

πνπ    έρνπλ νκνεηδή πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  
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Θαπλφο  Γεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηψλ θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ 
(αξσκαηηθέο γεχζεσο). 

 Βειηίσζε πνηθηιηψλ σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο ζε ηψζεηο 
θαη δεκηνπξγία βειηησκέλσλ πβξηδίσλ.  

 Βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (Νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 
θπηνπξνζηαζίαο, αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ θαιιηέξγεηαο, 
νξζνινγηθή ιίπαλζε αλά πεξηνρή, νξζνινγηθή άξδεπζε, 
ακεηςηζπνξά, απνζηάζεηο θχηεπζεο, βειηίσζε πξνβιεκαηηθψλ 
εδαθψλ).  

 

Εαραξφηεπηια 
 Βειηίσζε πνηθηιηψλ σο πξνο:  
 Ξνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (πςειφο ζαθραξηθφο ηίηινο ζε πςειή 

παξαγσγή)  
 Αληνρή ζε ερζξνχο, αζζέλεηεο, μεξαζία θαη δηδαληνθηφλα  
 Αμηνιφγεζε άγξησλ ζπγγεληθψλ εηδψλ.  
 Βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (Νξζνινγηθή ιίπαλζε, 

άξδεπζε, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, 
νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θπηνπξνζηαζίαο, ζσζηή θαηεξγαζία 
εδάθνπο). 

 

Αξσκαηηθά/ 

Φαξκαθεπηηθά θπηά 

 Ππιινγή, δηαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε απηνθπνχο γελεηηθνχ 
πιηθνχ.  

 Γεκηνπξγία ηξάπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ.  
 Ξαξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ.  
 Γεκηνπξγία γνλφηππσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη κεγάισλ 

απνδφζεσλ θαη invitro (εξγαζηεξηαθά) πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο.  

 Βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (Δθκεράληζε θαιιηέξγεηαο, 
εθαξκνγή θαηάιιειεο ζξέςεο, πηινηηθέο βηνινγηθέο 
θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, 
θαηάιιειεο γηα ηηο δηάθνξεο θιηκαηηθέο δψλεο θαη παξαιαβή ησλ 
αηζέξησλ ειαίσλ ηνπο).  

 Βειηίσζε κεηαζπιιεθηηθψλ ρεηξηζκψλ σο πξνο ηελ μήξαλζε, 
ζπζθεπαζία θαη παξαιαβή αηζέξησλ ειαίσλ.  

 Γηεξεχλεζε εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο γηα απνξξφθεζε ησλ 
πξντφλησλ. 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγήο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ 
κέζσ ηεο νξγάλσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 

Θηελνηξνθηθά θπηά 
θαη Όζπξηα 

 Βειηίσζε πνηθηιηψλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζηηο αζζέλεηεο θαη 
ζηελ μεξαζία.  

 Βειηίσζε πνηθηιηψλ κεδηθήο γηα μεξηθνχο ιεηκψλεο, ρεηκεξηλή 
αλαβιάζηεζε, αληνρή ην θξχν θαη καθξνδσία.  

 Γεκηνπξγία πνηθηιηψλ νζπξίσλ πςειήο πνηφηεηαο.  
 Γεκηνπξγία πνηθηιηψλ αγξσζησδψλ γηα ριννηάπεηεο.  
 Ππιινγή γελεηηθνχ πιηθνχ ληφπησλ πιεζπζκψλ.  
 Βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ κε:  
 Κειέηε αδσηνβαθηεξίσλ γηα πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ  
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 Κειέηε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε βξαζηηθφηεηα ησλ 
νζπξίσλ 

 Δθκεράληζε θαιιηέξγεηαο  
 Νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε ερζξψλ, αζζελεηψλ θαη 

δηδαλίσλ  
 Δμεχξεζε εξγαζηεξηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ κεζφδσλ 

απνκφλσζεο ησλ πξσηετλψλ θαη πδαηαλζξάθσλ γηα 
βηνκεραληθή ρξήζε θαη αλζξψπηλε θαηαλάισζε  

 Σξεζηκνπνίεζε θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη νζπξίσλ ζε 
ζηηεξέζηα αγξνηηθψλ δψσλ (πεηξάκαηα δηαηξνθήο)  

 Ππζηεκαηηθή απνγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 
βνζθψλ -θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο.  

 

Ιαραλνθνκία-
Αλζνθνκία 

 Γεκηνπξγία θέληξσλ παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γηα 
ηελ αλάδεημε ησλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεξκνθεπηαθνχ 
ηχπνπ γηα ηελ παξαγσγή θεπεπηηθψλ θαη αλζνθνκηθψλ 
πξντφλησλ θαζψο θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

 Γεκηνπξγία ειιεληθψλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ιαραλνθνκηθψλ 
εηδψλ θαη παηάηαο κε θιαζηθέο θαη βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ: βειηησκέλε πνηφηεηα θαη απφδνζε, 
επξεία ή εηδηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα, κεησκέλε ρξήζε εηζξνψλ, 
αληνρή ζε αζζέλεηεο, θαηαιιειφηεηα γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαη 
επεμεξγαζία.  

 Ππλερήο αμηνιφγεζε λέσλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ, θαηάιιεισλ 
γηα θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην ή ζην χπαηζξν. Κειέηε 
εδαθνθάιπςεο θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ.  

 Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή εγρψξηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 
θαη βειηίσζε ππνζηξσκάησλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα καληηαξηνχ.  

 Κειέηε αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο (βηνινγηθέο 
θαιιηέξγεηεο).  

 Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή αμηφινγσλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ 
θεπεπηηθψλ, βειηίσζε θαη εγγξαθή ηνπο ζηνλ εζληθφ θαηάινγν.  

 Γεκηνπξγία λέσλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ παηάηαο. Άκεζε 
αμηνπνίεζε πνηθηιηψλ παηάηαο κε ρξήζε ηζηνθαιιηέξγεηαο γηα 
παξαγσγή φισλ ησλ ζηαδίσλ παηαηφζπνξνπ γηα θάιπςε 
αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη γηα εμαγσγέο.  

 Αλάπηπμε εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο 
πνηθηιηψλ.  

 Αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο αλζνθεπεπηηθψλ 
(πδξνπνλία θ.ιπ.) κε αμηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε πιηθψλ 
εγρψξηαο πξνέιεπζεο (ππνζηξψκαηα – εδαθηθά κίγκαηα).  

 Αμηνπνίεζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ ππνιεηκκάησλ βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ γηα ρξήζε ζε θαιιηέξγεηεο αλζνθεπεπηηθψλ εηδψλ.  

 Γηεξεχλεζε ησλ θαηάιιεισλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ γηα 
ππαίζξηα ή ππφ θάιπςε θαιιηέξγεηα αλζνθεπεπηηθψλ.  

 Αμηνπνίεζε απηνθπψλ θπηψλ ηεο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο γηα 
αλζνθνκηθή ρξήζε, θαζψο θαη δηεξεχλεζε ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο λέσλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ζηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ.  

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο αλζνθνκηθψλ 
θπηψλ κε θιαζηθέο θαη invitro ηερληθέο.  
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 Βειηίσζε - ζπκπιήξσζε ηερλνγλσζίαο γηα παξαγσγή 
θαιισπηζηηθνχ θπηηθνχ πιηθνχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ 
γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Γηαηήξεζε θαη ζπιινγή γελεηηθνχ πιηθνχ απηνθπψλ θπηψλ ηεο 
κεζνγεηαθήο ρισξίδαο γηα αλζνθνκηθή ρξήζε.  

 

Γελδξψδεηο 
θαιιηέξγεηεο – 

Ακπεινθαιιηέξγεηα 

 Αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο (βειηίσζε πνηφηεηαο θαη κείσζε 
θφζηνπο παξαγσγήο).  

 Αλαδηάξζξσζε ησλ δελδξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ξξνψζεζε 
λέσλ δελδξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή 
λέσλ λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ.  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 
πξντφλησλ γηα ηε κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηή.  

 Αμηνπνίεζε νξεηλψλ (θαξπδηά θαζηαληά, κειηά, θεξαζηά) θαη 
κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ (ραξνππηά, ακπγδαιηά, θηζηηθηά, ζπθηά).  

 Δπηζήκαλζε, ζπιινγή, αμηνιφγεζε θαη δηαηήξεζε γελεηηθνχ 
πιηθνχ νπσξνθφξσλ.  

 Γεκηνπξγία θέληξνπ αθηηληδηάο ζηελ Θαηεξίλε 
 Δπέθηαζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ 

ιφγσ επλντθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ 
 Γεκηνπξγία επηζθέςηκσλ νηλνπνηείσλ  

 

Διηά 
 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειαηνθνκηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ 
 Δπέθηαζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνηεκέλεο παξαγσγήο (βηνινγηθή 

θαη νινθιεξσκέλε) ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 
ειηψλ. 

 Αχμεζε ηεο πνζφηεηαο γηα εκπνξία ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή 
 Αλάδεημε θαη πξνβνιή ζηελ εγρψξηα αγνξά αιιά θαη ζε αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Δθηεηακέλε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βειηίσζεο δεμηνηήησλ 
ησλ ειαηνπαξαγσγψλ κε έκθαζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, 
marketing θαζψο θαη ζε ζέκαηα θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ (γηα 
ηε βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο, ηε 
κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 
εηζξνψλ) 

 Δπέθηαζε θηινπεξηβαιινληηθψλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο κε 
πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο (βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε) 

 Γεκηνπξγία πηζηνπνηεκέλσλ γηα ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 
ειαηνηξηβείσλ 

 Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ/επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 
ζπιινγηθψλ (Νξγαλψζεηο Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ) θαη ηδησηηθψλ 
θνξέσλ α) γηα ηελ ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ (ηερλνινγηθφ, 
νξγαλσηηθφ, κεραλνινγηθφ, θηηξηαθφ) εγθαηαζηάζεσλ 
κεηαπνίεζεο – ηππνπνίεζεο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ψζηε λα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ αιιά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
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αλάγθεο ηεο δήηεζεο αθφκε θαη γηα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα (π.ρ. 
πάζηα ειηάο, γεκηζηέο ειηέο θιπ) θαη β) γηα ηελ πξνβνιή, 
ηδηαίηεξα ησλ ΞΝΞ ειηψλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή 
αγνξά (ΔΔ θαη ηξίηεο Σψξεο) 

 Δλίζρπζε δξάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ειαηνθνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ 
απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ειαηφθαξπνπ (π.ρ. 
ειαηνξαβδηζηηθά, ειαηφπαλα, ηειάξα θιπ) 

 

Βννηξνθία 
 Βειηίσζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη αχμεζε ησλ απνδφζεσλ.  
 Γεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηακέλσλ 

 Λνκηκνπνίεζε πθηζηακέλσλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε 
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ηνπο θαη 
ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ 

 Αλάγθε ηερληθήο ζηήξημεο θαη θπξίσο γηα ην management ησλ 
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

 Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε απηφρζνλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη 
ζηήξημε θηελνηξφθσλ κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ   

 Ξξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ βνζθνηφπσλ 
Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ κε ζθνπφ ηελ 
πξνζηαζία ησλ βνζθνηφπσλ, ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 
βνζθντθαλφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
απφδνζήο ηνπο.  

 Δλζάξξπλζε γηα ζπλεξγαζία ησλ θηελνηξφθσλ κέζα απφ ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο  

 Δλεκέξσζε θηελνηξφθσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
εθηξνθήο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε εθαξκνγή κεζφδσλ 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο 
θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγφκελσλ πξντφλησλ  

 Ξξνψζεζε θαη αλάδεημε θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ φπσο πρ.  
βνπβαιίζην θξέαο, κνζράξηα ειεπζέξαο βνζθήο  θιπ. 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ 
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είηε απφ νκάδεο παξαγσγψλ ή 
απφ ζπλεηαηξηζκνχο 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ ζπγθέληξσζεο γάιαθηνο απφ νκάδεο 
παξαγσγψλ γηα αχμεζε δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 
βειηίσζε ησλ ηηκψλ ηνπ.  

 Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ κε ζθνπφ ηελ 
πξνζηαζία ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ ηνπ λνκνχ, ηήξεζεο ηεο 
αξρήο ηεο βνζθντθαλφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο πνζνηηθήο θαη 
πνηνηηθήο απφδνζήο ηνπο. 

 Κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσλ θαη 
αχμεζεο ηνπ κεζαίνπ κεγέζνπο.  

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αγειάδσλ (κέζε 
απφδνζε γάιαθηνο αλά αγειάδα).  

 Ξξνζηαζία ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνµηθψλ πξντφλησλ µε 
ζήµαλζε ησλ πξντφλησλ αγειαδηλνχ γάιαθηνο γηα ηελ 
θαηαγσγή ηεο πξψηεο χιεο θαη παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
εηζαγφµελνπ ζπµππθλσµέλνπ γάιαθηνο γηα ην νπνίν ζα πξέπεη 
λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ. 
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 Αλαβάζµηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο µέζσ ζπµµεηνρήο 
ησλ θηελνηξφθσλ ζε ζπζηήµαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 
ηξνθίµσλ θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ ελεµέξσζεο θαη 
πξνψζεζεο αιιά θαη απφ ηε µεηαηξνπή ηεο ζπµβαηηθήο 
παξαγσγήο ζε πηζηνπνηεµέλε εθηξνθή (βηνινγηθή) φπνπ απηφ 
ελδείθλπηαη. 

 Σξήζε θαηάιιεισλ ζηηεξεζίσλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζε 
γάια θαη ζε θξέαο. 

 Γεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη νξγαλσκέλσλ κνλάδσλ, κεγέζνπο 
150 αγειάδσλ θαη άλσ, ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ειεπζέξαο βφζθεζεο θαη παξαγσγήο θζελψλ 
δσνηξνθψλ.  

 Σξήζε δψσλ πςειψλ απνδφζεσλ-παξαγσγηθφηεηαο.  
 Ξξνψζεζε βηνινγηθήο βννηξνθίαο.  
 Δπέθηαζε ηεο ηήξεζεο ησλ γελεαινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηηο 

θξεαηνπαξαγσγηθέο θπιέο θαη εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ 
γελεηηθήο βειηίσζεο. 

 Ξιήξεο εθαξµνγή ηεο πνηνηηθήο θαηάηαμεο ησλ ζθάγησλ θαη 
ηεο επηζήµαλζεο ηνπ βνείνπ θξέαηνο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε 
εµπνξία ησλ πνηνηηθψλ ζθάγησλ θαη ηνπ ειιεληθνχ βνείνπ 
θξέαηνο . 

 Θίλεηξα γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ βφεηνπ θξέαηνο 
πηζηνπνηεµέλσλ εθηξνθψλ (βηνινγηθήο, «βφεην θξέαο 
πνηφηεηαο») θαη εηζαγσγή λέσλ πξνηχπσλ (νινθιεξσµέλεο 
δηαρείξηζεο, «θξέαο νξεηλψλ πεξηνρψλ) µε ηειηθφ ζθνπφ ηελ 
αχμεζε ηεο πξνζηηζέµελεο αμίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 
ηνπ. 

 Θαζηέξσζε ηεο έλδεημεο «νξεηλφ θξέαο» πνπ ζα αλαγξάθεηαη 
ζηηο πξναηξεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βνείνπ θξέαηνο ησλ νξεηλψλ 
πεξηνρψλ ρσξίο πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΝΞΔΓΔΞ αιιά µε ηελ 
πηζηνπνίεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο  Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

 

Αηγνπξνβαηνηξνθία 
 Κεηεγθαηάζηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηνρεχνληαο 
ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο θηελνηξνθίαο. 

 Πηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ κνλάδσλ εθηαηηθήο 
κνξθήο, κεγέζνπο 300-500 δψσλ. Πην πιαίζην απηφ πξνσζείηαη 
ε βηνινγηθή αηγνπξνβαηνηξνθία.  

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ εληαηηθήο κνξθήο, κεγέζνπο 300-500 
δψσλ, κε εμαζθάιηζε θζελψλ δσνηξνθψλ θαη ρξήζε 
ελζηξσκάησλ.  

 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηαρψξεζεο ζην Κεηξψν ησλ 
ΞΝΞ ή ΞΓΔ γηα ην αξλί θαη ην θαηζίθη γάιαθηνο πεξηνρψλ ηεο 
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

 Δλεκέξσζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ γίδηλν 
γάια θαη θαηζηθίζην θξέαο 

 Ξνηνηηθή αλαβάζκηζε κέζσ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο 
ππνδνκψλ, γελεηηθήο βειηίσζεο θαη πγηεηλήο ησλ δψσλ 

 πνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία δηεπαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο 
Αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη ηπξηψλ Ξ.Ν.Ξ 
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Σνηξνηξνθία 

 

 Αλάπηπμε βηνινγηθήο θαη εθηαηηθήο ρνηξνηξνθίαο ζε νξεηλέο-
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο.  

 Ξξνψζεζε θαη Δθαξµνγή ζπζηεµάησλ νινθιεξσµέλεο 
δηαρείξηζεο ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνηίµεζεο ησλ 
θαηαλαισηψλ πξνο ην εγρψξην ρνηξηλφ. 

 Eλίζρπζε ηεο παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ µε ηηο 
εηδηθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην ππάξρνλ 
ζεζµηθφ πιαίζην φπσο: 
 Βηνινγηθά πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο 
 Ξξντφληα Ξξνζηαηεπφµελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΞΓΔ) 

 Γεµηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ζχγρξνλεο ππνδνµήο µε 
επελδχζεηο γηα: 1) Ρελ παξαγσγή πξντφλησλ µε βάζε ην θξέαο 
(θξεαηνζθεπάζµαηα-αιιαληηθά), 2) Ρελ αμηνπνίεζε 
παξαπξντφλησλ θξέαηνο (εληφζζηα, έληεξα θιπ.) θαη ηελ 
αδξαλνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ζθαγήο, 3) Ρε ζπληήξεζε 
ησλ παξαγφµελσλ δεξµάησλ ζε λσπή θαηάζηαζε θαη ηελ 
αμηνπνίεζή ηνπο. 

 Δλεµέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ρνηξνηξφθσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 
µνλάδεο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ θαη ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία 
ηνπο µε ηηο µεγάιεο µνλάδεο θαη ηνπο ζπλδέζµνπο 
ρνηξνηξφθσλ. 

 Δθζπγρξνληζµφο ησλ ππαξρφλησλ ζθαγείσλ µε ηε δεµηνπξγία 
επέιηθησλ ζθαγεηνηερληθψλ ππνδνµψλ (πρ. εγθαηάζηαζε 
µνλάδσλ αδξαλνπνίεζεο ή θαχζεο ησλ πιηθψλ πςεινχ θαη 
ραµεινχ θηλδχλνπ «rendering», ελαπφζεζε απνβιήησλ) θαη ηελ 
πξνζαξµνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο. 

 ζηαζε ζπζηεµάησλ ηρλειαζηµφηεηαο ζε φζα ζθαγεία δελ 
δηαζέηνπλ ήδε. 

 Ξξνψζεζε εθαξµνγήο ηεο ζήµαλζεο ησλ ρνίξσλ θαη ηεο 
επηζήµαλζεο ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο µε ελδείμεηο πνπ λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ. 

 

αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ (εηζάγεηαη ην πξσηνγελέο γελεηηθφ 
πιηθφ, αλαπαξάγεηαη εδψ θαη µεηά δηαηίζεηαη ζηηο µνλάδεο 
παξαγσγήο). 

 Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο ελαιιαθηηθψλ 
δσνηξνθψλ θαη ελζσµάησζήο ηνπο ζηα ζηηεξέζηα ησλ 
αγξνηηθψλ δψσλ. 

 Έληαμε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ εθζπγρξνληζµφ θαη βειηηψζεηο 
µνλάδσλ παξαζθεπήο δσνηξνθψλ, αλάπηπμε ζπζηεµάησλ 
ειέγρνπ πνηφηεηαο (π.ρ. HACCP) ζηηο ελ ιφγσ µνλάδεο, 
εθαξµνγή πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (π.ρ. θίιηξα 
θαζαξηζµνχ αεξίσλ ζε µνλάδεο αθπδάησζεο µεδηθήο πνπ 
ρξεζηµνπνηνχλ µαδνχη ζαλ θαχζηµε χιε), ζε αλαπηπμηαθνχο 
λφµνπο ή ζεζµνχο εζληθψλ επηδνηήζεσλ. 

 

Νξληζνηξνθία 
 Γεκηνπξγία ζχγρξνλσλ, θαζεηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ 

αβγνπαξαγσγήο άλσ ησλ 10.000 νξλίζσλ θαη θξενπαξαγσγήο 
άλσ ησλ 50.000 λενζζψλ αλά εθηξνθή.  

 Γηθηχσζε- θαζεηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 
 Δπέθηαζε εηδηθψλ κνξθψλ εθηξνθήο 
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 Δθηεηακέλε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο – 
ελεκέξσζεο πηελνηξφθσλ γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ, ηελ 
ηερλνινγία θαη, θπξίσο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 
εκπνξία ηνπο. 

 Δπέθηαζε ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ κεζφδσλ εθηξνθήο 
(βηνινγηθήο θαη εθηαηηθήο)  κε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο 

 Φηινπεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ 
 Δμαζθάιηζε επαξθνχο ληφπηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πςειήο 

γελεηηθήο αμίαο 
 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

εθηξνθψλ 

 Αλαγλψξηζε θαη ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θξέαηνο απφ 
θνηφπνπιν σο ΞΝΞ ή/θαη ΞΓΔ θαη πξνψζεζή ηνπο 

 Ξαξαγσγή αληαγσληζηηθψλ ηδηαίηεξσλ θξεαηνζθεπαζκάησλ απφ 
θξέαο θνηφπνπινπ 

 Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ 
παξαγσγψλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο  

 

Κειηζζνθνκία 

 

 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο κειηζζνζκελψλ κε ηηο άξηζηεο θαηά 
ην δπλαηφλ ζπλζήθεο εθηξνθήο  

 Αχμεζε αξηζκνχ κειηζζνζκελψλ  αλά εθκεηάιιεπζε 
 Βειηίσζε εθηξνθήο  
 Βειηίσζε κειηζνθνκηθήο ρισξίδαο 
 Ξξνψζεζε ηεο εµπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο µειηζζνθνµίαο µε 

ηελ βειηίσζε ηεο µεραλνξγάλσζεο ησλ γξαθείσλ ησλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ (ζχλδεζε µε Internet, δεµηνπξγία 
ηζηνζειίδαο θιπ) θαη ηελ αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζµνχ (αγνξά Ζ/, εθηππσηψλ, θιπ) 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, εµπνξίαο θαη πξνψζεζεο 
ησλ πξντφλησλ ηεο µειηζζνθνµίαο, µε ηε ζπµµεηνρή ησλ µειψλ 
ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε ελεµεξσηηθέο εµεξίδεο, 
ζεµηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, ζρεηηθά µε 
ηελ µειηζζνθνµία θαη ηα πξντφληα ηεο 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο µειηζζνθνµίαο µε 
ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ, εγθεθξηµέλσλ απφ ηνλ ΔΝΦ θαξµάθσλ 
γηα ηελ θαηαπνιέµεζε αζζελεηψλ ηεο µέιηζζαο 
 

Αιηεία 
 Ξξνψζεζε ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ 

δηφηη επλννχληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ ηεο 
πεξηθέξεηαο  

 Κειέηε δηαρείξηζεο Ρνξσλαίνπ Θφιπνπ 
 Ξαξαθνινχζεζε ηερλεηνχ πθάινπ ηεο Ηεξηζζνχ θαη Γεκηνπξγία 

θνξέα δηαρείξηζεο 

 Ξξνψζεζε ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 
(ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο θαη ειιεληθέο εθζέζεηο, ζπλεξγαζία κε 
ηνπξηζηηθέο κνλάδεο θαζψο θαη κνλάδεο εζηίαζεο, ζπλεξγαζία 
κε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ θ.ι.π). 

 Θαηαζθεπή Ρερλεηψλ θάισλ 
 Δλίζρπζε ηεο αιηείαο – πξνζηαζία θαη ελίζρπζε 

ηρζπαπνζεκάησλ. 

 Γηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ αιηεπκάησλ, νξζνινγηθή δηαρείξηζε 
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θαη ειαρηζηνπνίεζε πξαθηηθψλ ππεξαιιηεχζεο, πξνζηαζία ηνπ 
ζαιάζζηνπ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο.  

 Δθζπγρξνληζκφο θαη Δμνπιηζκφο ησλ αιηεπηηθψλ ιηκέλσλ θαη 
θαηαθπγίσλ (Θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ φπνπ ζα 
παξακέλνπλ ή θαη ζα πθίζηαληαη κηα ειαθξά κεηαπνηεηηθή 
δηαδηθαζία ηα αιηεχκαηα ηεο πεξηνρήο) 

 Δθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο 

 Κεηεγθαηάζηαζε κπδνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηεο ΞΝΑ 
 Δλέξγεηεο αλάπηπμεο κηθξψλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο 

(Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηθξψλ κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο 
ζα κπνξνχζαλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ αγνξά ηεο Ξ.Δ. Θηιθίο 
αιιά θαη ηελ επξχηεξε ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο) 

 Δγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ monitoring ζηελ ιίκλε Γντξάλε θαη 
ζηνλ πνηακφ Αμηφ γηα θαζεκεξηλή κέηξεζε θπζηθνρεκηθψλ 
παξακέηξσλ γηα έιεγρν θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ. 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ιίκλεο Γντξάλεο 
πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ αλφξζσζε ησλ πγξνηνπηθψλ ηεο 
ιεηηνπξγηψλ θαη αμηψλ κε ρξεκαηνδφηεζε  κέζσ ηνπ ΔΠΞΑ αλ 
απηφ είλαη εθηθηφ.  

 Θαηαζθεπή 4 πξνβιεηψλ – ιηκελίζθσλ ζηε ιίκλε Βφιβε.  
 Σξεκαηνδφηεζε κειεηψλ θαη έξγσλ ππνδνκήο πξνζηαζίαο θαη   

απνθαηάζηαζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

 Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ φζνλ αθνξά ηε ξχπαλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

 Δθπαίδεπζε – ελεκέξσζε ησλ αιηέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ 
παξαιίκλησλ νηθηζκψλ γηα  ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ησλ 
ιηκλψλ Θνξψλεηαο – Βφιβεο 

 Ξξφγξακκα – δηαθήκηζεο – πξνψζεζεο ησλ αιηεπηηθψλ 
πξντφλησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ κειεηψλ ησλ ΞΝΑ ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ γηα 
ηηο αδεηνδνηήζεηο θαη ηηο  απινπζηεχζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Δθζπγρξνληζκφο θαη κεηεγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ 
Νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηψλ κε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε απφ ην ΔΞΑΙ 

 Αμηνπνίεζε ηεο εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ αιηεπηηθνχ ζηφινπ θαη 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Δθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ζχληαμε θαλνληζηηθψλ 
δηαηάμεσλ κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ηεο αιηείαο ζηνπο θφιπνπο ηεο 
Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  

 Ξαξνρή επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ζε αιηείο, 
αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχ θαη νκάδεο παξαγσγψλ γηα ηελ νξζή 
εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αιηεπκάησλ 

 Αμηνπνίεζε ηεο εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ αιηεπηηθνχ ζηφινπ 
εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηρζπνηξνθείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

 Δμνξζνινγηζκφο ηεο αιηείαο κε εθαξκνγή ρξνληθψλ θαη ηνπηθψλ 
πεξηνξηζκψλ ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πεξηνξηζκφ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ ζθαθψλ (θαζνξηζκφο κεγίζηνπ αξηζκνχ αιηεπηηθψλ 
ζθαθψλ αλά νηθνζχζηεκα). Πχληαμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ 
αιηεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
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5.2 ΞΖΓΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ & ΔΟΓΑΙΔΗΑ 
 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη απφ ηηο εμήο 

πεγέο:  

 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΞΑΑ) 2007-2013, «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» 

 

 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΙΗΔΗΑΠ 2007-2013 

 

  ΛΔΝΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝΠ (ΔΞΔΛΓΡΗΘΝΠ) ΛΝΚΝΠ 3908/2011 

  

 ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  
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