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Εισαγωγή
Η µεγάλη συχνότητα µε την οποία έρχονται στο φως της δηµοσιότητας, σήµερα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διατροφικά σκάνδαλα, τόσο παγκόσµια όσο και στην
Ευρώπη και τη χώρα µας, ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής και
διάθεσης τροφίµων, η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, αλλά και οι ολοένα και
µεταβαλλόµενες καταναλωτικές συνθήκες που στρέφονται προς την κατεύθυνση της
ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων (γεγονός που έχει κάνει τις απαιτήσεις των
καταναλωτών αδιαπραγµάτευτες), αποτελούν παράγοντες που χαρακτηρίζουν έντονα την
αγορά των αγροτικών προϊόντων-τροφίµων. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να
ενσωµατώνονται στις στρατηγικές επιλογές όλων όσων εµπλέκονται – είτε άµεσα είτε
έµµεσα, είτε είναι η πολιτεία, είτε ιδιωτικοί φορείς – στον µηχανισµό λήψης αποφάσεων και
υλοποίησης δραστηριοτήτων στον κλάδο των τροφίµων.
Από την άλλη πλευρά, η σηµαντική υστέρηση της χώρας µας στη διάθεση υψηλής και
πιστοποιηµένης ποιότητας αγροτικών προϊόντων καθώς και η άνευ προηγουµένου
οικονοµική κρίση που την µαστίζει, όπως και οι διεθνείς τάσεις στην εµπορία και διακίνηση
αγροτικών προϊόντων, είναι επιπλέον παράγοντες που καλούνται να αντιµετωπίσουν όλοι
όσοι εµπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων. Έτσι, όλοι
όσοι καταλαµβάνουν θέσεις από όπου λαµβάνονται διοικητικές αποφάσεις, θα πρέπει,
προκειµένου να χαράξουν µια πολιτική διαχείρισης της αγροδιατροφικής αλυσίδας, να
συµπεριλάβουν στους παραπάνω αναφερόµενους παράγοντες και τις δυσµενείς συνθήκες,
οικονοµικές και επιχειρηµατικές (πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα) που έχουν
δυστυχώς δηµιουργηθεί στη χώρα µας, µε στόχο µια προγραµµατική συµφωνία ανάπτυξης
της αγροτικής παραγωγής στην Ήπειρο που θα συντελέσει στην ταχύτερη έξοδό µας από
αυτές.
Έχοντας λοιπόν κατά νου όλες τις παραπάνω παραµέτρους, τη µεγάλη ποικιλία των
παραδοσιακών-τοπικών διατροφικών προϊόντων που αφθονούν σε πολλά γεωγραφικά και
περιφερειακά διαµερίσµατα της Ελλάδας και την επιτακτική ανάγκη για αύξηση της
προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων τροφίµων ελληνικής προέλευσης, γεννήθηκε η ιδέα
του «Καλαθιού των Αγροτικών Προϊόντων». Πιο συγκεκριµένα το «Καλάθι των Αγροτικών
Προϊόντων», αποτελεί µια επιλογή προϊόντων που παράγονται, µεταποιούνται ή και
συσκευάζονται σε µια περιοχή (π.χ. Περιφέρεια Ηπείρου) και χαρακτηρίζουν την κοινωνία,
το περιβάλλον και ως επί το πλείστον την οικονοµία της περιοχής. Ωστόσο, το «Καλάθι των
Αγροτικών Προϊόντων» δεν µένει µόνο σε αυτό, δηλαδή απλά και µόνο στην επιλογή
κάποιων προϊόντων. Ενέργειες υποστήριξης, ενίσχυσης, προώθησης, µάνατζµεντ και
µάρκετινγκ, συνοδεύουν τα επιλεγµένα αγροτικά προϊόντα του καλαθιού. Και πάλι όµως «το
Καλάθι» δε σταµατά εδώ. Συνοδοί του καλαθιού είναι όχι µόνο οι παραγωγοί αλλά και όλοι
οι φορείς της εν λόγω περιοχής του. Συνεπώς, θα πρέπει τα επιλεγµένα αγροτικά προϊόντα
του καλαθιού να συνοδεύονται από κατάλληλες οργανωτικές δοµές για την ενίσχυση των
παραπάνω υποστηρικτικών ενεργειών, στις οποίες θα πρέπει να συµµετέχουν όχι µόνοι οι
απλοί παραγωγοί-οργανώσεις παραγωγών, µεταποιητές, συσκευαστές, χονδρέµποροι,
λιανέµποροι (όλα τα µέλη της αλυσίδας προσφοράς), αλλά και οι τοπικοί φορείς
αυτοδιοίκησης, τα επιµελητήρια, επιστηµονικά ιδρύµατα κ.ο.κ. Συνεπώς το κλειδί για την
υλοποίηση του «Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων», αφορά τη δυνατότητα εναρµόνισης των
στόχων όλων των τµηµάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας µεταξύ τους αλλά και µε τους
στόχους της διοίκησης της τοπικής κοινωνίας, το όνοµα της οποίας θα φέρει το «Καλάθι».
Επίσης η επιτυχία του καλαθιού έγκειται στη δυνατότητα σύµπραξης όλων των
ενδιαφερόµενων φορέων – δηµοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος – της εν λόγω τοπικής
κοινωνίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο µε την ευρεία έννοια, το «Καλάθι των Αγροτικών
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Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» αποτελεί ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης για την εν
λόγω Περιφέρεια.
Το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» αποτελεί την
εξειδίκευση της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφέρεια Ηπείρου. Σε πρώτη
φάση το Καλάθι υποστηρίχτηκε από τις προτάσεις όλων των αρµόδιων φορέων της περιοχής,
είτε δηµοσίου είτε ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια συστήθηκαν οµάδες εργασίας από
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για τον συντονισµό όλων των απαραίτητων
προκαταρκτικών δράσεων. Το αποτέλεσµα των προκαταρκτικών αυτών δράσεων είναι
καταρχήν η επιλογή των πρώτων αγροτικών προϊόντων του «Καλαθιού της Περιφέρειας
Ηπείρου» αλλά και πολύ περισσότερο ο σχεδιασµός των απαραίτητων ενεργειών και
οργανωτικών δοµών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου που φέρει τον τίτλο
«Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου».
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1. Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων
Οι καταναλωτές σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι
για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίµων που καταναλώνουν. Έχοντας να
αντιµετωπίσουν το κλίµα της έντονης ανησυχίας αλλά και αµφισβήτησης από τους
καταναλωτές, οι επιχειρήσεις τροφίµων ανά τον κόσµο εφαρµόζουν συστήµατα ποιότητας,
µέσω των οποίων προσπαθούν να διαχειριστούν θέµατα όπως την ασφάλεια, την υγιεινή και
την ποιότητα των παραγόµενων τροφίµων αλλά και την ποιότητα των ίδιων των
παραγωγικών τους διεργασιών.
Η ποιότητα έχει ευρέως αναγνωρισθεί ως µία από τις σηµαντικότερες αρχές και
στρατηγικές για την οικονοµική ανάπτυξη. Αν κάποια χώρα θέλει να προσελκύσει ξένες
επενδύσεις και να αυξήσει τις εξαγωγές της, η πρόκληση είναι να παράγει και να εξασφαλίσει
αγαθά και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας. Η ποιότητα είναι ένα επιβεβληµένο στοιχείο
όπου καµιά επιχείρηση δεν µπορεί να αγνοήσει. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για τους
οποίους η ποιότητα είναι σηµαντική σε µια επιχείρηση. Όπως για παράδειγµα, η µείωση των
ελαττωµατικών προϊόντων και του κόστους παραγωγής και η βελτίωση της γενικής
λειτουργίας της επιχείρησης. Έτσι ο ρόλος της ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα µιας
επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην στρατηγική της. Η ποιότητα είναι µια
παράµετρος κλειδί και για τη βιοµηχανία τροφίµων. Οι εγχώριες αλλά και οι ξένες αγορές
απαιτούν τρόφιµα υψηλής ποιότητας. Οι κυριότερες αιτίες που αύξησαν το ενδιαφέρον για
την ποιότητα των τροφίµων, οφείλονται στις αλλαγές των συστηµάτων αλυσίδας τροφίµων
(πιο σύνθετη αλυσίδα τροφίµων, υπερτιµηµένες υπηρεσίες τροφίµων), στις δηµογραφικές
καταστάσεις (π.χ. αύξηση του προσδόκιµου ηλικίας), στις κοινωνικές καταστάσεις, στην
καταναλωτική συµπεριφορά και στον τρόπο ζωής (π.χ. κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού,
παγκοσµιοποίηση της εργασίας, αύξηση του βιοτικού επιπέδου, διεθνοποίηση του εµπορίου
µε αποτέλεσµα την αυξηµένη κατανάλωση εισαγόµενων προϊόντων, αλλαγές στις συνήθειες
µαγειρέµατος).
Μαζί µε την ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίµων είναι µια συνεχώς αυξανόµενη
απαίτηση, τόσο για τη σηµασία και τις επιπτώσεις που έχει στη δηµόσια υγεία, αλλά και για
την επίδρασή της στο διεθνές εµπόριο. Σήµερα οι εµπλεκόµενοι στη διατροφική αλυσίδα,
δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στο να δηµιουργήσουν και να συντηρήσουν σχέσεις
εµπιστοσύνης µε τους καταναλωτές σχετικά µε την ασφάλεια, την ποιότητα και την υγιεινή
των τροφίµων που χειρίζονται.

1.1 Η έννοια της ποιότητας των τροφίµων
Η ποιότητα τροφίµων είναι µια έννοια που γίνεται αντιληπτή µε διαφορετικό τρόπο
από τον καθένα και έχει µια αντικειµενική και υποκειµενική διάσταση. Περιέχει έννοιες όπως
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, φυσικές και λειτουργικές ιδιότητες, διατροφικό περιεχόµενο,
ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών, ενώ µπορεί να καλύπτει πολιτικά και κοινωνικά
θέµατα όπως αµοιβές για τους εργαζόµενους και θρησκευτικές προσεγγίσεις. Τα τελευταία
χρόνια έχει δοθεί πολύ µεγάλη σηµασία στο θέµα της ποιότητας στον τοµέα των τροφίµων.
Οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς τεχνικές και εργαλεία τα οποία θα συνεισφέρουν όσο το
δυνατό περισσότερο, ώστε τα παραγόµενα τρόφιµα να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά
που απαιτούνται από τους καταναλωτές.
Τα χαρακτηριστικά ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων µπορεί να είναι δύσκολο
να εντοπιστούν και να παρατηρηθούν. Αν και οι όροι «ποιότητα» και «ασφάλεια» που
αφορούν τα τρόφιµα χρησιµοποιούνται συχνά εναλλακτικά, είναι σηµαντικό να γίνει
διάκριση µεταξύ τους, ιδιαίτερα για τους επαγγελµατίες της βιοµηχανίας τροφίµων. Η
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ποιότητα είναι µια ευρύτερη έννοια σε σχέση µε την ασφάλεια των τροφίµων. Η ασφάλεια
των τροφίµων είναι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της ποιότητας των τροφίµων, γι’ αυτό
και η νοµοθεσία περί τροφίµων ρυθµίζει αυτό το ζήτηµα, προκειµένου να καθησυχάσει τους
καταναλωτές ότι τα τρόφιµα που αγοράζουν πληρούν τις προσδοκίες τους όσον αφορά την
ασφάλεια. Για πολλούς ανθρώπους, η ασφάλεια αντιπροσωπεύει µια πτυχή της ποιότητας και
κατά συνέπεια η διαπίστωση ότι ένα προϊόν είναι υψηλής ποιότητας, σηµαίνει ότι είναι και
ασφαλές. Ωστόσο, η αντίστροφη σχέση δεν ισχύει απαραίτητα, η ασφάλεια φαίνεται να είναι
ένα βασικό συστατικό για την ποιότητα, χωρίς απαραίτητα να συνεπάγονται.
Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ποιότητας σχετίζεται µε την πολυπλοκότητα της. Η
ποιότητα δεν µπορεί να χαρακτηριστεί µέσω µιας διάστασης, αλλά περιγράφεται µε πολλές
διαστάσεις. Η βιβλιογραφία αναφέρει τις παρακάτω τέσσερις διαστάσεις της ποιότητας των
τροφίµων:
3. Λειτουργική ποιότητα. Επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης;
4. Ποιότητα σχέσης. Μπορούµε να δηµιουργούµε πελάτες και να τους διατηρούµε;
5. Πρακτική ποιότητα. Παρέχουµε προϊόντα και υπηρεσίες όπως επιθυµούν οι πελάτες και
καταναλωτές µας;
6. Επαγγελµατική ποιότητα. Τι είναι ποιότητα, περιλαµβάνεται η ασφάλεια των προϊόντων
µας στην γνώµη των ειδικών; Επαγγελµατικά ποιοτικά κριτήρια όπως τα αισθητικά
χαρακτηριστικά, η ενεργότητα νερού, το pH, η σύνθεση κτλ. είναι µεγάλης σηµασίας.
Οι επιχειρήσεις µεταποίησης τροφίµων, έχουν µια τάση να παραβλέπουν την
εσωτερική διάσταση της ποιότητας η οποία περιλαµβάνει την ασφάλεια, την υγιεινή και τη
διάρκεια ζωής, και να επικεντρώνονται περισσότερο σε εξωγενείς παράγοντες που προωθούν
τις πωλήσεις και την εικόνα της εταιρείας. Η προσπάθεια για την ποιότητα των τροφίµων
σήµερα ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή των µηχανισµών διαχείρισης και διασφάλισης της
ποιότητας προϊόντων και των παρεχοµένων υπηρεσιών. Υπάρχουν πρότυπα που τη
διασφαλίζουν και παρέχουν προδιαγραφές για όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται µε την
ποιότητα των παραγόµενων τροφίµων. Οι απαιτήσεις για ποιότητα και ασφάλεια στα τρόφιµα
εξασφαλίζονται µε νόµους και κανονισµούς σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο,
καθώς επίσης και από οργανισµούς πελατών και καταναλωτών. Οι αρχές και πρακτικές της
ασφάλειας των τροφίµων, συνήθως ολοκληρώνονται µε τα συστήµατα διασφάλισης της
ποιότητας, συστήµατα ποιοτικού ελέγχου και προγράµµατα διαχείρισης της ποιότητας. Αυτά
τα συστήµατα και προγράµµατα µπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα και την ποιότητα και την
ασφάλεια των τροφίµων.

1.2 Η νέα εκδοχή για την ποιότητα των τροφίµων
Το µεταβαλλόµενο κοινωνικό ενδιαφέρον για την ποιότητα των τροφίµων οδηγεί σε
διαρκή ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας. Σήµερα η έννοια της ποιότητας περνά από τη
συµβατική σε µια νέα θεώρηση όπου η ποιότητα τροφίµων επεκτείνεται πέρα από τα
οργανοληπτικά στοιχεία και την υγιεινή, που συνιστούν τεχνικές και βιολογικές
παραµέτρους, σε άλλους παράγοντες που συνδέονται µε αξίες του ανθρώπου, την ευζωία των
συστηµάτων παραγωγής, την ενεργή διατήρηση της υγείας των καταναλωτών, τα
φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα.
Στη νέα εκδοχή, η κοινωνική αλλά και ατοµική διάσταση είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Η
ηθική και περιβαλλοντική διάσταση αναδεικνύονται ως διαστάσεις της ποιότητας από το
ενδιαφέρον των πολιτών και καταναλωτών. Το ενδιαφέρον εκδηλώνεται µε την προτίµηση ή
τη µεγαλύτερη προθυµία πληρωµής για προϊόντα που προέρχονται από συνθήκες παραγωγής
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µε φιλοπεριβαλλοντική λογική ή µε ιδιαίτερη φροντίδα για την ευηµερία των ζώων από τα
οποία παράγονται τα τρόφιµα.

1.3 Χαρακτηριστικά ποιότητας
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000:2005 (Συστήµατα διαχείρισης της
ποιότητας: θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο), τα χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων και
των υπηρεσιών µπορεί να ανήκουν σε διάφορες κλάσεις, όπως:
1. Φυσικά (βιολογικά, χηµικά, µηχανικά, ηλεκτρικά).
2. Αισθητικά (συναφή µε την οσµή, τη γεύση, την αφή, την όραση, την ακοή).
3. Συµπεριφοράς (ευγένεια, εντιµότητα, ειλικρίνεια, φιλικότητα στο περιβάλλον).
4. Χρόνου (ακριβής προσέλευση, αξιοπιστία, διαθεσιµότητα).
5. Εργονοµικά (φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή συναφή προς την ανθρώπινη υγεία και
ασφάλεια).
6. Λειτουργικά (καταλληλότητα για συγκεκριµένη χρήση, µέγιστη ταχύτητα).
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ποιότητας τροφίµων (Πηγή: Καρυπίδης, 2008)
α/α Οµάδα χαρακτηριστικών
Χαρακτηριστικό
Παθογόνα
Βαριά µέταλλα
Κατάλοιπα παρασιτοκτόνων
1
Υγιεινή και ασφάλεια
Προσθετικά τροφίµων
Φυσικές τοξίνες
Κτηνιατρικά κατάλοιπα
Περιεκτικότητα λίπους
Ενέργεια / θερµίδες
Ίνες
2
Θρεπτικά χαρακτηριστικά
Βιταµίνες
Νάτριο
Μέταλλα
Καθαρότητα (π.χ.
περιεκτικότητα σύσπορου
βαµβακιού σε ξένες ύλες, η καθαρότητα του
γάλακτος)
Σύνθεση (αναλογία συστατικών π.χ. αναλογία
φρούτων σε χυµό, η περιεκτικότητα σε λίπος του
Αξιολογήσιµα
τυριού)
3
χαρακτηριστικά
Μέγεθος (διάµετρος, βάρος, µήκος, πλάτος, πάχος)
Εµφάνιση (χρώµα, σχήµα, οµοιοµορφία µεγέθους,
παρουσία διάφορων ελαττωµάτων στην επιφάνεια)
Γεύση και άρωµα
Ευκολία προετοιµασίας
4
Χαρακτηριστικά
Υλικό συσκευασίας
συσκευασίας
Σήµανση (υποχρεωτικές ενδείξεις σήµανσης:
ονοµασία προέλευσης, κατάλογος και ποσότητα
συστατικών,
καθαρή
ποσότητα,
συνθήκες
διατήρησης και χρήσης, καταληκτική ηµεροµηνία
ασφαλούς
κατανάλωσης,
πληροφορίες
κατασκευαστή,
συσκευαστή,
πωλητή,
τόπος
7
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Συνθήκες παραγωγής

καταγωγής, οδηγίες χρήσεως)
Πρόσθετες πληροφορίες
∆ιαβίωση ζώων
Βιοτεχνολογία – γενετική τροποποίηση
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Χρησιµοποίηση παρασιτοκτόνων
Ασφάλεια εργαζοµένων

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας των εδώδιµων γεωργικών προϊόντων µπορούν να
οµαδοποιηθούν µε τρόπο που να διευκολύνει την αξιολόγηση κατά την πώλησή τους.
∆ιακρίνονται σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την υγιεινή και την ασφάλεια των
καταναλωτών, σε θρεπτικά, σε αξιολογήσιµα, σε χαρακτηριστικά του µέσου συσκευασίας και
σε εκείνα που σχετίζονται µε τις συνθήκες παραγωγής.
Οι προτιµήσεις των καταναλωτών γι’ αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα µε το προϊόν,
τη χρήση για την οποία προορίζεται, τις ατοµικές ιδιαιτερότητες, όπως η υγεία, η ηλικία, το
εισόδηµα κ.α.
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2. Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση
τροφίµων
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) ως
το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα φτάσει τα 9,1 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων τα 6,3 θα
είναι αστικός πληθυσµός, ενώ τα εισοδήµατα θα είναι κατά πολύ αυξηµένα σε σχέση µε τα
σηµερινά. Προκειµένου να τραφεί ο αυξηµένος, περισσότερο αστικός και πλουσιότερος
πληθυσµός η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70%. Η ετήσια παραγωγή
σιτηρών θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3 δισεκατοµµύρια τόνους από 2,1 δισεκατοµµύρια που
είναι σήµερα, ενώ η παραγωγή κρέατος θα πρέπει να αυξηθεί πάνω από 200 δις τόνους, ώστε
να φτάσει τα 470 δισεκατοµµύρια τόνους. Μια τέτοια αύξηση µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν
γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και εφαρµοστούν ενεργές πολιτικές για την αγροτική
παραγωγή. Από µόνη της η αύξηση της παραγωγής δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί η
επιθυµητή παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια.
Επισιτιστική ασφάλεια υπάρχει όταν όλοι οι άνθρωποι, ανά πάσα στιγµή, έχουν
πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιµα για να καλύψουν τις διατροφικές τους
ανάγκες και τις προτιµήσεις διατροφής τους για µια υγιεινή και ενεργό ζωή (FAO). H
επισιτιστική ασφάλεια περιλαµβάνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Επάρκεια στην προµήθεια και τη διαθεσιµότητα τροφίµων,
2. Σταθερότητα στον εφοδιασµό, χωρίς διακυµάνσεις ή ελλείψεις από εποχή σε εποχή ή από
χρόνο σε χρόνο,
3. Προσβασιµότητα στην τροφή ή προσιτό κόστος και
4. Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων.

2.1 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το
2011»
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι
υψηλές και ευµετάβλητες τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων και οι επιπτώσεις τους στην
επισιτιστική ασφάλεια είναι ένα από τα σηµαντικά θέµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι
κυβερνήσεις διεθνώς. Στην έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011»
εκτιµάται ότι οι πραγµατικές τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων είναι πιθανό να
παραµείνουν σε υψηλότερα επίπεδα κατά την επόµενη δεκαετία σε σύγκριση µε την
προηγούµενη. Παρατεταµένες περίοδοι υψηλών τιµών θα µπορούσαν να καταστήσουν
δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων επισιτιστικής ασφάλειας, θέτοντας τους φτωχότερους
καταναλωτές προ υψηλότερου κινδύνου υποσιτισµού.
Ωστόσο, οι υψηλότερες τιµές των εµπορευµάτων αποτελούν θετική ένδειξη για έναν
τοµέα που έχει διέλθει πολλές δεκαετίες µειώσεων στις πραγµατικές τιµές, και είναι πιθανό
να υποκινήσει επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της παραγωγής ώστε ο
τοµέας να αντεπεξέλθει στην αύξηση της ζήτησης για τρόφιµα. Βέβαια, η ανταπόκριση εκ
µέρους της προσφοράς εξαρτάται από το σχετικό κόστος των εισροών, ενώ τα κίνητρα που
παρέχουν οι υψηλότερες τιµές διεθνώς δεν µεταφέρονται πάντα στους παραγωγούς λόγω του
υψηλού κόστους των συναλλαγών ή εσωτερικών πολιτικών παρεµβάσεων.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται και ότι η βελτίωση της
παραγωγικότητας επιβραδύνεται. Το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί σηµαντικά, όπως και
το κόστος των ζωοτροφών. Οι πιέσεις σχετικά µε τους φυσικούς πόρους (κυρίως ως προς
ύδρευση και γη) επίσης εντείνονται. Η διαθέσιµη γη για γεωργικές εργασίες σε πολλές
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παραδοσιακά παραγωγικές περιοχές µειώνεται συνεχώς και η παραγωγή πρέπει να επεκταθεί
σε λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές και γη οριακής απόδοσης µε χαµηλότερη γονιµότητα και
υψηλότερους κινδύνους δυσµενών καιρικών φαινοµένων. Απαιτούνται σηµαντικές επιπλέον
επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ώστε να είναι βέβαιο ότι ο τοµέας θα
µπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξανόµενη µελλοντική ζήτηση.
Τα βασικά µηνύµατα σύµφωνα µε την έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO είναι ότι για την
δεκαετία 2011-2020:
1. Οι τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων αναµένεται να παραµείνουν σε υψηλά
επίπεδα. Η αγροτική παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσµα, µε την
προϋπόθεση φυσιολογικών καιρικών συνθηκών, ως αποτέλεσµα της αναµενόµενης
ανταπόκρισης από την πλευρά της προσφοράς στις υψηλότερες τιµές. Οι πραγµατικές
τιµές προβλέπεται να είναι κατά 20% υψηλότερες για τα σιτηρά (αραβόσιτος) και έως
και 30% για τα κρέατα (πουλερικά) κατά την περίοδο 2011-20 σε σύγκριση µε την
προηγούµενη δεκαετία.
2. Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής αναµένεται να επιβραδυνθεί. Η πρόβλεψη για
την παγκόσµια αγροτική παραγωγή είναι για αύξηση 1,7% ετησίως, έναντι 2,6% κατά την
προηγούµενη δεκαετία. Αναµένεται επιβράδυνση της αύξησης για τις περισσότερες
καλλιέργειες ειδικά στους ελαιόσπορους και τα δευτερεύοντα σιτηρά στα οποία το κόστος
παραγωγής είναι υψηλότερο και ο ρυθµός ανόδου της παραγωγικότητας επιβραδύνεται. Η
αύξηση στην παραγωγή αγροτικών ζώων παραµένει κοντά στις πρόσφατες τάσεις.
3. Ανησυχία για πληθωριστικές πιέσεις στις τιµές των τροφίµων. Καθώς οι υψηλότερες
τιµές των εµπορευµάτων µεταφέρονται στην αλυσίδα των τροφίµων, οι πλέον πρόσφατες
ενδείξεις είναι ότι σήµερα ο πληθωρισµός στις τιµές των τροφίµων αυξάνεται στις
περισσότερες χώρες, συµβάλλοντας σε υψηλότερη αύξηση των τιµών καταναλωτή
γενικά. Αυτό προκαλεί ανησυχίες για την οικονοµική σταθερότητα και επισιτιστική
ανασφάλεια σε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες, αφού η αγοραστική δύναµη των
φτωχότερων στρωµάτων µειώνεται.
4. Η αύξηση της ζήτησης των τροφίµων οδηγείται από τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η
κατά κεφαλήν κατανάλωση τροφίµων θα αυξηθεί ταχύτερα στην Ανατολική Ευρώπη, την
Ασία και τη Λατινική Αµερική, όπου τα εισοδήµατα αυξάνονται και ο ρυθµός αύξησης
του πληθυσµού επιβραδύνεται. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις της ζήτησης αναµένονται στα
φυτικά έλαια, το κρέας, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και τη ζάχαρη.
5. Επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου του αγροτικού εµπορίου. Το εµπόριο αναµένεται να
αυξάνεται κατά 2% ετησίως, δηλ. µε ρυθµό χαµηλότερο της προηγούµενης δεκαετίας. Η
ταχύτερη άνοδος θα προέλθει κυρίως από αναδυόµενους εξαγωγείς στην Ανατολική
Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Λατινική Αµερική. Στις υποσαχάριες χώρες της
Αφρικής αναµένεται άνοδος των ελλειµµάτων σε τρόφιµα, καθώς η ζήτηση που οδηγείται
από την αύξηση του πληθυσµού υπερβαίνει την αυξανόµενη εγχώρια παραγωγή.
6. Αυξανόµενη ζήτηση πρώτων υλών για βιοκαύσιµα. Η χρήση της αγροτικής παραγωγής
ως πρώτη ύλη για βιοκαύσιµα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς, κυρίως
λόγω των πολιτικών που προάγουν τη χρήση βιοκαυσίµων. Υπολογίζεται ότι έως το 2020
το 13% της παγκόσµιας παραγωγής δευτερευόντων σιτηρών, το 15% της παραγωγής
φυτικών ελαίων και το 30% της παραγωγής ζαχαροκάλαµου θα χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή βιοκαυσίµων. Οι υψηλότερες τιµές του πετρελαίου θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της χρήσης πρώτων υλών για βιοκαύσιµα και αν οι
τιµές υπερβούν ορισµένα επίπεδα, η παραγωγή βιοκαυσίµων θα είναι βιώσιµη σε πολλές
χώρες ακόµη και ελλείψει πολιτικών υποστήριξης.
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7. Αύξηση ιχθυοτόπων µε κύριο άξονα τις υδατοκαλλιέργειες. Ο τοµέας της αλιείας
αναµένεται να αυξάνεται κατά 1,3% ετησίως έως το 2020, λόγω του επιβραδυνόµενου
ρυθµού ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών και της µειούµενης ή στάσιµης αλίευσης
ιχθύων. Οι υδατοκαλλιέργειες αναµένεται να ξεπεράσουν την αλιεία ως πρώτη πηγή
αλιευµάτων για ανθρώπινη κατανάλωση έως το 2015 και το 2020 αναµένεται να
αντιπροσωπεύουν το 45% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής. Σε σύγκριση µε την
περίοδο 2008-2010, οι τιµές των ειδών που αλιεύονται αναµένεται να είναι περίπου 20%
υψηλότερες έως το 2020, ενώ αυτές των ειδών από υδατοκαλλιέργειες αναµένεται να
αυξηθούν κατά 50%.
8. Αύξηση των τιµών των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Ο τοµέας διαµορφώνεται όλο και
περισσότερο από τις προοπτικές των σταθερά υψηλών τιµών των γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Οι υψηλές τιµές δηµιουργούν κίνητρα για επενδύσεις στις βιοµηχανίες
γάλακτος. Επίσης, οι υψηλές τιµές καθώς και η υψηλότερη αξία της παραγωγής γάλακτος
καθιστούν τον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων µεταξύ αυτών µε την υψηλότερη
ακαθάριστη αξία. Ωστόσο, οι υψηλές τιµές θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στη γαλακτοβιοµηχανία καθώς η ζήτηση θα µπορούσε να υποχωρήσει και οι
καταναλωτές να στραφούν σε φθηνότερα υποκατάστατα της βιοµηχανίας τροφίµων.
Επίσης, η αυξανόµενη ανησυχία των καταναλωτών για την υγεία και τη διατροφή καθώς
και οι τάσεις για πιο αυστηρή νοµοθεσία γύρω από τα τρόφιµα είναι ένα ακόµη
σηµαντικό θέµα που φέρνει ευκαιρίες στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθµός αβεβαιότητας της συγκεκριµένης έκθεσης
είναι υψηλός. Η ανάλυση που έγινε καταδεικνύει την αβεβαιότητα των προβλέψεων για τις
τιµές, οι οποίες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις υποκείµενες παραδοχές, και δείχνει ότι
ο κίνδυνος υψηλότερων τιµών είναι µεγαλύτερος από την πιθανότητα χαµηλότερων τιµών. Η
ανάλυση επιβεβαιώνει επίσης το γεγονός ότι στις µεγάλες εξαγωγικές χώρες-παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων οι διακυµάνσεις της παραγωγής, που οφείλονται στην απόδοση,
αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή µεταβλητότητας των τιµών. Για παράδειγµα, η ξηρασία
και οι πυρκαγιές του 2010 στη Ρωσική Οµοσπονδία και την Ουκρανία καθώς και η υψηλή
υγρασία στις Η.Π.Α. έδειξαν πόσο γρήγορα µπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες της αγοράς. Οι
διακυµάνσεις στην απόδοση των σοδειών λόγω καιρικών συνθηκών αναµένεται να
αποτελέσουν ακόµη µεγαλύτερο παράγοντα µεταβλητότητας των τιµών στο µέλλον. Εκτός
όµως από τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που οδηγούν
στη µεταβλητότητα των τιµών, η οποία δηµιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για τους
παραγωγούς, τους εµπόρους, τους καταναλωτές και τις κυβερνήσεις τόσο στις αναπτυγµένες
όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι παράγοντες αυτοί είναι τα επίπεδα αποθεµάτων, οι
τιµές ενέργειας, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, η άνοδος της ζήτησης, οι πιέσεις ως προς
φυσικούς πόρους, οι περιορισµοί στις εµπορικές συναλλαγές και η κερδοσκοπία.
Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω οι πολιτικές προκλήσεις που ανακύπτουν για
την τρέχουσα δεκαετία αφορούν:
1. Βελτίωση παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας, µείωση σπατάλης. Γίνεται
κατανοητό ότι την τρέχουσα δεκαετία προκύπτουν όχι µόνο σηµαντικές προκλήσεις για
την αντιµετώπιση της παγκόσµιας επισιτιστικής ανασφάλειας, αλλά και µεγάλες
ευκαιρίες για τους παραγωγούς τροφίµων και γεωργικών προϊόντων λόγω των
υψηλότερων µέσων τιµών που προβλέπονται. Η πολιτική πρόκληση είναι να ενισχυθεί η
άνοδος της παραγωγικότητας, κυρίως για τους µικρούς παραγωγούς, κάτι που βελτιώνει
την ανθεκτικότητα των αγορών στα εξωτερικά "σοκ", µειώνει τη σπατάλη και αυξάνει
την προσφορά προµηθειών στις τοπικές αγορές σε λογικές τιµές. Απαιτούνται επενδύσεις
εκ µέρους του δηµοσίου τοµέα στην αγροτική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και θεσµοί
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και υποδοµές που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα του τοµέα και θα προωθήσουν είδη
και ποικιλίες ανθεκτικές σε κλιµατικές/καιρικές µεταβολές. Επενδύσεις απαιτούνται και
για τη µείωση των απωλειών µετά τη συγκοµιδή. Αναγνωρίζοντας ότι η µεταβλητότητα
θα παραµείνει σηµαντικός παράγοντας στις αγορές αγροτικών προϊόντων, απαιτούνται
συγκροτηµένες πολιτικές προς µείωση της µεταβλητότητας όπου είναι εφικτό, και
περιορισµό των αρνητικών συνεπειών της.
2. Βελτίωση πληροφόρησης της αγοράς και συγκροτηµένη πολιτική. Η βελτίωση της
διαφάνειας στην αγορά µπορεί να µειώσει τη µεταβλητότητα των τιµών. Απαιτούνται
µεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση των διεθνών και εθνικών συστηµάτων
πληροφόρησης και παρακολούθησης των προοπτικών της αγοράς, περιλαµβανοµένων
πληρέστερων στοιχείων για την παραγωγή, τα αποθέµατα και τις συναλλαγές
εµπορευµάτων που είναι σηµαντικά για την επισιτιστική ασφάλεια. Η άρση ή η µείωση
πολιτικών διαστρεβλώσεων, όπως περιορισµοί εισαγωγών και εξαγωγών ή επιδοτήσεις
και ενισχύσεις του τοµέα βιοκαυσίµων, µπορούν επίσης να µειώσουν τη µεταβλητότητα
των τιµών.
3. Προστασία των φτωχών και εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων. Τα
κοινωνικά «δίχτυα ασφαλείας» µπορούν να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους καταναλωτές
όταν ανεβαίνουν οι τιµές των τροφίµων, «ενώ τα δίχτυα ασφαλείας» για τους παραγωγούς
µπορούν να αντισταθµίζουν χαµηλά εισοδήµατα, διατηρώντας έτσι τη δυνατότητά τους
να συντηρούν τα επίπεδα παραγωγής. Τα αποθέµατα τροφίµων για την αντιµετώπιση
επειγουσών αναγκών και τη στοχευµένη αρωγή προς τους φτωχότερους, είναι χρήσιµα
στη µείωση των επιπτώσεων των υψηλών τιµών.

2.2 Η νέα Κ.Α.Π. και η επίδρασή της στην Ηπειρωτική Αγροτική
Παραγωγή
Η νέα ΚΑΠ θα προβλέπει τη µείωση συνολικά των διατιθέµενων πόρων, σε αντίθεση
όµως µε αυτή την αρνητική προοπτική θα υπάρχει έντονος προσανατολισµός προς την
ενίσχυση των φτωχότερων µελών, δεδοµένο που θα µας ευνοήσει µε βάση ότι η Περιφέρεια
µας ανήκει στις πτωχότερες περιοχές, όπως και κατά ένα µεγάλο ποσοστό στις µειονεκτικές
και ορεινές, που χρηµατοδοτούνται από την Ε. Ε. µε διαφορετική βαρύτητα. Επιπλέον, η Ε.Ε
προάγει την αύξηση των πόρων για την έρευνα και την καινοτοµία, δεδοµένο που θα πρέπει
να οδηγήσει το σχέδιο ανάπτυξης της Ηπείρου. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τις προτάσεις της για την ΚΑΠ και το νέο πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Οι προτάσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την ΚΑΠ έχουν ως εξής:
Πίνακας 2.1: ∆απάνες σε δισεκατοµµύρια ευρώ ανά έτος και πυλώνα
Έτη

2020

2014-2020*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1
43,51
Πυλώνας

42,24

41,62

41,02

40,42

39,61

38,83 38,06

281,82

13,61

13,35

13,08

12,83

12,58

12,33 12,09

89,89

55,86

54,97

54,11

53,25

52,19

51,16 50,15

371,72

ος

2ος
13,89
πυλώνας
Συνολική
δαπάνη
57,4
ΚΑΠ

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).

Η νέα ΚΑΠ θα αρχίσει να εφαρµόζεται από 01/01/2014 και οι προτάσεις της
Επιτροπής δεν ανατρέπουν τη σχέση µεταξύ 1ου Πυλώνα (Άµεσες Ενισχύσεις) και του 2ου
Πυλώνα (Αγροτική Ανάπτυξη).
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Η φιλοσοφία της ΚΑΠ οικοδοµείται σε 2+ 1 βασικούς πυλώνες:
Ι. Άµεσες ενισχύσεις,
ΙΙ. Αγροτική ανάπτυξη, και
ΙΙΙ. Θεσµικό πλαίσιο (Νοµοθεσία και διακρατικές συµφωνίες).
Βασικό στοιχείο της ΚΑΠ της τρέχουσας περιόδου (2007 – 2013) είναι ότι οι αγρότες
ενισχύονται για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατός τους χωρίς ωστόσο αυτό να συνδέεται µε
την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (αποσύνδεση), αλλά να απαιτείται η τήρηση ορισµένων
προτύπων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίµων, στο περιβάλλον, στην υγιεινή των
ζώων (πολλαπλή συµµόρφωση).
Η οικονοµική εξάρτηση της Ελληνικής γεωργίας από τις κοινοτικές ενισχύσεις είναι
κάτι παραπάνω από ανησυχητική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2009 (όπου έχει
γίνει η εκκαθάριση) εισέρρευσαν στη χώρα µας 2,14 δις € άµεσες ενισχύσεις οι οποίες
διανέµονται σε 822.157 δικαιούχους παραγωγούς. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 23,2%
της αξίας της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (9.368 εκ. € σύµφωνα µε την
Eurostat, 2011).
1ος Πυλώνας (Άµεσες Ενισχύσεις)
Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναφέρει ότι η νέα ΚΑΠ θα
«πρέπει να διασφαλίζει τη γεωργία και την απασχόληση στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στις
µειονεκτικές περιοχές», δεδοµένο που διασφαλίζει στην Ήπειρο ότι µε τις ανάλογες
προτάσεις και παρεµβάσεις το κεφάλαιο ενίσχυσης του πρωτογενή τοµέα θα µπορεί να
εξελίσσεται καλύτερα από το µέσο όρο που προβλέπει το πάγωµα της χρηµατικής ενίσχυσης
για τη Γεωργία στα επίπεδα τιµών του 2011-2012. Για την Ε.Ε. υπάρχουν οι «ορεινές και
µειονεκτικές περιοχές», στις οποίες εντάσσεται η Ήπειρος και ο κτηνοτρόφος αφενός µπορεί
να συνδεθεί µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία της φύσης και την
φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση της παραγωγής, ώστε να ενισχυθεί για τους ειδικούς όρους
παραγωγής και αφετέρου τµήµα της παραγωγής µας να τείνει προς τα καινοτόµα προϊόντα
και την µοναδικότητα τους, είτε πρόκειται για προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, είτε για Ηπειρωτικά
προϊόντα φυσικής υγείας, όπου η θρεπτική τους αξία δεν θα έγκειται µόνο στη κάλυψη των
διατροφικών αναγκών, αλλά θα στοχεύει και κατηγορίες πληθυσµού µε χρόνια προβλήµατα
υγείας, ή κατηγορίες πληθυσµού που θέλουν να ενισχύσουν τον οργανισµό τους µε φυσικό
τρόπο ή να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την κλινική έκφραση νοσηµάτων, ή να
συσχετίσουν τη διατροφή τους µε τροφές που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φυσική
αντιοξειδωτική δράση και συµβάλουν στην ευεξία του οργανισµού.
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Πίνακας 2.2: Ενδεικτική διάρθρωση άµεσων ενισχύσεων 2014-2020
Πλήθος
Αξία
Περιφέρεια
Ενισχύσεων
∆ικαιούχων

Μέση ενίσχυση
ανά δικαιούχο

Αριθµός
1
111.316
72.260
136.963
126.628
100.513
59.204
78.089
21.462
27.670
30.226
9.740
26.804
21.282
822.157

€
5=3/1
4.168
4.304
2.139
1.477
2.298
3.902
2.369
3.914
1.843
1.158
924
1.455
940
2.603

Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Κρήτης
Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
Στερεάς
Ελλάδας
∆υτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Βορείου Αιγαίου
Αττικής
Ιονίων Νήσων
Νοτίου Αιγαίου
Σύνολα

%
2
13,5%
8,8%
16,7%
15,4%
12,2%
7,2%
9,5%
2,6%
3,4%
3,7%
1,2%
3,3%
2,6°%
100,0%

εκ. €
3
464
311
293
187
231
231
185
84
51
35
9
39
20
2.140

%
4
21,7%
14,5%
13,7%
8,7%
10,8%
10,8%
8,6%
3,9%
2,4%
1,6%
0,4%
1,8%
0,9%
100,0%

2ος Πυλώνας (Αγροτική Ανάπτυξη)
Ο 2ος Πυλώνας της Αγροτικής Ανάπτυξης έχει λιγότερους πόρους, όµως πρέπει να τον
εκµεταλλευτούµε στο έπακρο για τη ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων της κτηνοτροφικής ή
και γεωργικής παραγωγής, ενισχύοντας την επωνυµία των προϊόντων µας µε τη υποβολή
φακέλων και µελετών για προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, για τοπικά προϊόντα ειδικής βαρύτητας,
ακόµα και για τη διαφοροποίηση όρων παραγωγής και ποιοτικών κριτηρίων που θα
ενισχύσουν την προβολή και την ουσιαστική ανταπόκριση του Ευρωπαίου καταναλωτή
απέναντι σε προϊόντα παράδοσης, αγνής και φυσικής επεξεργασίας και συνθηκών εκτροφής
υψηλού δείκτη ευζωίας Η σήµανση των ΠΟΠ/ΠΓΕ σε διακεκριµένα Ηπειρωτικά προϊόντα
θα πρέπει να συµβάλει στην άµεση ανταποδοτική ενίσχυση των παραγωγών και όχι µόνο
στη βραχύχρονη προσπάθεια των επιστηµονικών οµάδων και των στελεχών της ∆ιοίκησης,
όπως έχει γίνει µε τον AGROCERT.
Οι διατιθέµενοι πόροι για την Ήπειρο πρέπει να ενισχυθούν και µε συµπληρωµατική
πέραν της παραγωγής, προγραµµάτων που να ενισχύουν τις δικτυώσεις και τα σχήµατα που
προωθούνται µέσω του Ν. 4015 (ΑΕΣ, ΣΑΟ, Αγροτοδιατροφικές Συµπράξεις), µε
στοχευµένα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα που να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά
προβλήµατα συνολικής ανάπτυξης, όπως Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ορεινών
Όγκων, ή Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών),
που να εκµεταλλεύονται συγκριτικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής, δηµιουργώντας µε τη
βοήθεια των κλασικών πρωτοβουλιών ένα ισχυρό σύστηµα πόλου διαβίωσης και
παραγωγής. Ταυτόχρονα, στοχευµένα κλαδικά προγράµµατα για την Κτηνοτροφία των
ορεινών όγκων, για τη διατήρηση και παραγωγικότητα των αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών
προβάτων και αιγών, για την τοπονυµιακή παραγωγή (π.χ. Βουβάλι Ροδιάς, Κάστανο
Ροδαυγής, Μοσχάρι Κρανιάς, ελατόµελου, πατάτες Χρυσοβίτσας, πεπόνι Κόνιτσας) θα
δώσουν ώθηση στην τοπική παραγωγή, αρκεί ο παραγωγός να εξασφαλίζει την πρόσβαση
των προϊόντων στο ράφι του καταναλωτή.
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Ακόµα, τα. ολοκληρωµένα προγράµµατα για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και ιδιαίτερα της βιοµάζας από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
και την επεξεργασία των εργοστασίων κρέατος και γάλακτος, όπως και των σφαγείων, που
ανέρχονται σε δισεκατοµµύρια κιλά θα µπορούσε να οδηγήσει σε λύση και να αναστρέψει
την υποβάθµιση των περιβαλλοντικών παραµέτρων του Αµβρακικού ή του Καλαµά και του
Λούρου, µε ταυτόχρονη ενίσχυση και σύνδεση πιστοποιηµένων φιλοπεριβαλλοντικών
µέτρων µε την παραγωγή, ώστε τα µέτρα να µην συντελούν στην εγκατάλειψη περιοχών που
ασκείται εκτατική γεωργία (κάµπος Κόνιτσας)
Είναι γνωστό ότι επιστηµονικά τεκµηριωµένοι Εθνικοί σχεδιασµοί και
διαφοροποιήσεις παραγωγής, συνδέθηκαν µε υπερεθνικές νοµολογίες και έγιναν κανονισµοί
της Ε. Ε. (βιολογική κτηνοτροφία, ευζωία των ζώων). Η Ελλάδα λοιπόν έχοντας και τον
πλούτο της βιοποικιλότητας και τη δυνατότητα προβολής των τοπικών προϊόντων ως
εξαίρετων ειδών µπουτίκ (γάµπαρη, κουτσοµούρα, παπαλίνα Αµβρακικού, Ηπειρωτικό
αρνάκι Μπούτσικο, κατσίκι Θεσπρωτίας), µπορεί στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί την ακόµα µεγαλύτερη διαφοροποίηση των ποσοστών
ενισχύσεων για προϊόντα ειδικού σκοπού, φιλοπεριβαλλοντικής παραγωγής, διαχείρισης και
βελτίωσης τοπικών ποικιλιών και φυλών ζώων, όπως και για ανάδειξη στρεµµατικής
ενίσχυσης) για την ορεινή Ήπειρο, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί.

2.2.1 Η θέση της Ελληνικής Αγροτικής Παραγωγής στο
Παγκόσµιο Εµπόριο
Η κρίση στον Αγροτικό Τοµέα έχει ξεκινήσει αρκετά πριν από τη διεθνή οικονοµική
κρίση του 2008 µε αρνητικό αντίκτυπο τόσο στα αγροτικά εισοδήµατα, όσο και στην αξία
της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Όµως από το 2009 ο γεωργικός κλάδος είναι ο µόνος
τοµέας της οικονοµίας που παρουσιάζει θετική µεταβολή, σύµφωνα µε έκθεση του ΚΕΠΕ
τον Ιούνιο του 2011. Η εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου (στοιχεία
ΚΕΠΕ) κατά τα τελευταία χρόνια έχει ως εξής:
•

2008: 6,188 δις €

•

2009:6,865 δις €

•

2010: 7,793 δις €

Από την καθίζηση τουλάχιστον στους όγκους παραγωγής έχει ξεφύγει η κατηγορία
των κτηνοτροφικών προϊόντων, παρότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει µειωθεί το κεφάλαιο
των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά 9% (Στοιχεία ΕΛΟΓΑΚ, 2010), ενώ η
πρόσφατη κρίση στη χοιροτροφία οδήγησε σε µείωση των εκτρεφοµένων χοιροµητέρων το
2011 στην Ήπειρο κατά τουλάχιστον 1.800 (µη δηµοσιευµένα στοιχεία).
Το αρνητικό εµπορικό αγροτικό ισοζύγιο της χώρας υπερέβη τα 2,2 δις € το έτος
2009. Η αξία των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά το ίδιο έτος κάλυψε το 13,6% της
συνολικής αξίας των εισαγωγών της χώρας µας. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ελλειµµατικά αγροτικά εµπορικά ισοζύγια είχαν κατά το ίδιο έτος άλλες 15 χώρες
µέλη. Πιο συγκεκριµένα το Ηνωµένο Βασίλειο 21,6 δις €, η Γερµανία 10 δις €, η Ιταλία 4,9
δις €, η Σουηδία 4 δις €., η Πορτογαλία έλλειµµα 2,7 δις €.
Συνάγεται λοιπόν το προφανές συµπέρασµα ότι το άνοιγµα της αγοράς αγροτικών
προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συνακόλουθα αγροτικά εµπορικά ελλείµµατα
υπερκαλύπτονται από το άνοιγµα των αγορών τρίτων χωρών σε βιοµηχανικά προϊόντα για τις
πλούσιες χώρες της Ευρώπης και αυτό εξηγεί τα εµπορικά πλεονάσµατα ρεκόρ που
παρουσιάζουν χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και η Γερµανία. Με αυτά τα δεδοµένα η
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Ελλάδα παρουσιάζει µία µοναδικότητα, καθότι και από τις χώρες του Νότου µόνο η ίδια έχει
τόσο ανίσχυρη βιοµηχανική παραγωγή, που συντελεί στην αγορά από το εξωτερικό όλων των
αναγκαίων τεχνολογιών και βιοµηχανικής κλίµακας προϊόντων. Η θετική µεταβολή που
παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στις αυξήσεις των εξαγωγών και την µείωση του
αγροτικού εµπορικού ελλείµµατος (2009 :-21,20%, 2010 : -21,05% / στοιχεία ΚΕΠΕ, τεύχος
Ιουνίου 2011) πρέπει να αποδοθεί στις προσπάθειες πολλών επιχειρήσεων του κλάδου να
διαφοροποιήσουν τις αγορές τους, όµως το τµήµα του αγροδιατροφικού τοµέα και η
βιοµηχανία που το στηρίζει δεν µπορούν από µόνα τους και αποκλειστικά να µεταβάλλουν
δραστικά τα ελλείµµατα σε πλεονάσµατα, χωρίς τη βοήθεια άλλων τεχνολογιών, όπως της
βιοτεχνολογίας, της βιοπληροφορικής, της µοριακής βιολογίας, της γενετικής, της
τεχνολογίας τροφίµων, της γενοµικής και των τεχνολογιών περιβάλλοντος.
Πάντως το αγροτικό εµπορικό έλλειµµα προέρχεται εξ ολοκλήρου από το εµπόριο µε
τις άλλες χώρες της Ε. Ε. και η συγκριτική εξέλιξη της διάρθρωσης των εισαγωγών και των
εξαγωγών για τα έτη 2006 και 2010 σύµφωνα µε το ΚΕΠΕ παρέχεται στον επόµενο πίνακα:
Πίνακας 2.3: Αξία Εισαγωγών - Εξαγωγών για τα έτη 2006 και 2010 κατά κλάδο (σε εκ. €)
Κλάδοι –Προϊόντα

2006

2010

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Εισαγωγές

Εξαγωγές

1.215

36

1.116

67

Γαλακτοκοµικά
Οπωροκηπευτικά

661
652

211
1.194

770
672

301
1.485

∆ηµητριακά
Αλιεύµατα
Καφές

510
386
288

230
430
-

541
384
376

292
541
-

Ζωοτροφές
Ποτά
Είδη ∆ιατροφής
Καπνός
Ελαία
Σάκχαρα

288
409
278
311
167
143

136
88
373
486
92

371
370
356
310
232
220

166
161
374
287
129

288
5.597

328
3.767

148
6.299

391
4.406

Κρέας

Ξυλεία
Βαµβάκι
Σύνολο

(Πηγή: ΚΕΠΕ τεύχος 15, Ιούνιος 2011).

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανές το µεγάλο έλλειµµα της χώρας στο κρέας,
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και τις ζωοτροφές που στηρίζουν την παραγωγή κρέατος και
γάλακτος. Η Ήπειρος στον κτηνοτροφικό τοµέα έχει πολλές δυνατότητες βελτίωσης,
συµβάλλοντας στη µείωση του αγροτικού εµπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας µέσω του
καλαθιού αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας και εάν εκµεταλλευτούµε την τελευταία
δυνατότητα που µας δίνεται µέσω του ΕΣΠΑ να παρέµβουµε στις αγροτικές δοµές και
διαρθρώσεις της χώρας, το είδος των αγροτικών προϊόντων και του τρόπου παραγωγής και
διακίνησης τους, η διέξοδος για τους νέους, για τους παραδοσιακούς καλλιεργητές και
παραγωγούς, και για τη βιοµηχανία τροφίµων θα είναι εµφανής.
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3. Η Ελληνική Γεωργία και Παραγωγή Τροφίµων
Στη χώρα µας, ο αγροτικός τοµέας κατέχει σηµαντική θέση. Έτσι, σύµφωνα µε
πρόσφατα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, συµβάλει ενεργά στην απασχόληση (αύξηση στην τριετία
2008-2010), τόσο στον πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή τοµέα, όπως είναι η µεταποίηση
και η βιοµηχανία τροφίµων, παρέχοντας σταθερή προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το
γεγονός αυτό τροφοδοτεί άµεσα και έµµεσα και τον τριτογενή τοµέα. Επίσης, συνεισφέρει
στο εµπορικό ισοζύγιο, όπου διασφαλίζει υποκατάσταση εξωτερικών πληρωµών, και
εµφανίζει δυναµισµό επιµέρους εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, ακόµη και κατά την
περίοδο της οικονοµικής ύφεσης. Επιπρόσθετα, είναι η µοναδική περίπτωση που συµβάλει
ενεργά στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (αύξηση σε σταθερές τιµές το 2009 και το 2010),
ενώ η αλιεία παρουσιάζει αύξηση οικονοµικής δραστηριότητας το 2010.
Από την άλλη µεριά, σύµφωνα µε τα πρώτα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη
δηµοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) το καθαρό εισόδηµα
των Ελλήνων αγροτών υποχώρησε σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό κατά 5,3%. Και αυτό,
ενώ την ίδια χρονιά το µέσο κοινοτικό αγροτικό εισόδηµα αυξήθηκε κατά 6,7%. Με άλλα
λόγια, για ακόµη µία χρονιά οι Έλληνες αγρότες βιώνουν σηµαντική µείωση στο εισόδηµά
τους, σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των ευρωπαίων συναδέλφων τους, καθώς µόνο σε 6
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αγροτικό εισόδηµα υπέστη µείωση το 2011, ενώ στις
υπόλοιπες 21 χώρες αυξήθηκε.
Η µείωση στην παραγωγή των προϊόντων που οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών και
µείωση των εξαγωγών (Πίνακας 3.1 & 3.2), ο περιορισµός της τραπεζικής χρηµατοδότησης
για καλλιεργητικά δάνεια, η αύξηση του κόστους παραγωγής είναι αποσπασµατικά µερικοί
από τους λόγους που βιώνει η ελληνική αγροτική παραγωγή σήµερα αυτήν την κατάσταση.
Η ελληνική γεωργία τόσο στο σύνολό της όσο και κατά προϊόν δεν είναι
ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. Τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της
ελληνικής γεωργίας είναι αρκετά χαµηλά σε σχέση µε τα αντίστοιχα των ανεπτυγµένων
χωρών της Ε.Ε.
Παρόλα αυτά, εκτιµάται ότι η υφιστάµενη οικονοµική δυσπραγία µπορεί να
αποτελέσει νέο εφαλτήριο αξιόλογων επιχειρηµατικών αποδόσεων στους ενασχολούµενους
µε την παραγωγή και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, αρκεί η όλη προσπάθεια να
στηριχθεί σε αξιόπιστες βάσεις οικονοµικοτεχνικής οργάνωσης. Εκτιµάται ότι πλέον είναι
επιτακτική ανάγκη για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων να αποφασίσουν τη µετάβαση
από την εµπειρική γεωργία και τις ατελέσφορες εισοδηµατικές διεκδικήσεις επιδοτήσεων,
στην αξιοποίηση των πορισµάτων της επιστήµης και της τεχνολογίας στην αγροτική
οικονοµία και να επιχειρήσουν µε ίδιες ή συνεργαζόµενες δυνάµεις για την ανάταξη της
οικονοµίας, επ’ ωφελεία του εαυτού τους, του κοινωνικού συνόλου, αλλά και του φυσικού
περιβάλλοντος. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας και η υιοθέτηση της επιχειρηµατικής στάσης
συνιστά ουσιαστική και επιζητούµενη καινοτοµία. Συνεπώς, ο ορθολογισµός στην παραγωγή
και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η αξιολόγηση δυνατοτήτων που
προσφέρονται, όπως είναι η βιολογική γεωργία, η ολοκληρωµένη διαχείριση, η συµβολαιακή
γεωργία, η απευθείας διάθεση των προϊόντων, η διαφοροποίηση αυτών, η µετασυλλεκτική
πρόσθεση αξίας σε αυτά, η τυποποίηση, η επωνυµία, η εξωστρέφεια, η εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων της πληροφορικής και της επικοινωνίας, η προσήλωση στην ποιότητα, στη
διατήρησή της, αλλά και σε προσπάθειες αναβάθµισής της, η δραστηριοποίηση µε τον
τουρισµό κ.λ.π., µπορεί να προσφέρουν ικανά κέρδη και µεγιστοποίηση της αξίας του κόπου
των παραγωγών αγροτικών προϊόντων.
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Η κατάρτιση και η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος γεωργικής
ανάπτυξης,
που
θα
εφαρµοστεί
σε
περιβάλλον
πολυλειτουργικών
και
αλληλοσυµπληρούµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων, θα αποτελέσει ίσως τον
σηµαντικότερο παράγοντα για τη βιωσιµότητα όχι µόνο της ελληνικής γεωργίας αλλά και της
οικονοµίας στο σύνολό της.
Πίνακας 3.1: Εισαγωγές και εξαγωγές Κτηνοτροφικών Προϊόντων 2010 &2011.
Είδος
Ζώα
ζωντανά
Κρέατα
νωπά
Γάλα και
προϊόντα
του
Τυρί
Αβγά
Ψάρια

Εισαγωγές (σε €)
Ιαν – Νοε
Ιαν – Νοε
∆ιαφορά
2011
2010
(%)

57.440.611

Εξαγωγές (σε €)
Ιαν – Νοε
Ιαν – Νοε
2011
2010

∆ιαφορά
(%)

69.370.976

-17,2

25.643.588

9.372.164

+173,6

514.866.686 484.374.422

+6,3

31.188.501

25.681.101

+21,4

330.870.705 311.930.964

+6,1

75.905.984

74.022.321

+2,5

371.424.666 351.731.199
14.049.548 14.789.553
172.661.737 157.748.428

+5,6
-5,0
+9,5

219.651.576 204.008.713
2.939.041
2.193.681
469.688.150 425.871.012

+7,7
+34,0
+10,3

(Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων)

Πίνακας 3.2: Εισαγωγές και εξαγωγές Γεωργικών Προϊόντων 2010 & 2011.
Εισαγωγές (σε €)
Είδος
Σιτάρι
Αραβόσιτος
Ρύζι
Αλεύρι σίτου
Λαχανικά
Λαχανικά
µεταποιηµένα
Φρούτα και
καρποί
(νωπά και

Ιαν–Νοε
2011

Ιαν-Νοε
2010

Εξαγωγές (σε €)
Ιαν-Νοε
2011

Ιαν-Νοε
2010

Ιαν-Νοε
2011

Ιαν-Νοε
2010

216.738.258 154.384.251
112.847.438 70.405.148
14.156.869 18.199.682
9.310.491
7.232.185
194.243.286 173.281.243

+40,4
+60,3
-22,2
+28,7
+12,1

90.176.977
8.627.204
56.695.874
11.326.202
102.214.030

76.224.715
5.018.397
45.664.415
9.210.239
117.649.041

+18,3
+71,9
+24,2
+23,0
-13,1

118.925.698 110.052.275

+8,1

378.256.576

362.817.269

+4,3

238.231.800 235.755.762

+1,1

559.703.471

542.489.617

+3,2

48.459.290

46.555.720

+4,1

318.911.385

297.259.617

+7,3

46.043.869

43.408.056

+6,1

19.541.578

14.911.763

+31,0

12.353.811
8.781.072
338.531.135 337.830.556

+40,7
+0,2

208.921.570
37.965.632

318.461.542
37.712.252

-34,4
+ 0,7

109.917.052 100.404.227

+9,5

225.087.375

201.285.700

+11,8

αποξηραµένα)

Φρούτα
(µεταποιηµένα)
Χυµοί
φρούτων και
λαχανικών
(και µούστος)
Βαµβάκι
Ζωοτροφές
Έλαια και
φυτικά λίπη

(Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων)
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4. Προϊόντα µε γεωγραφική προέλευση: εργαλείο περιφερειακής
ανάπτυξης
Τα τελευταία χρόνια η συµπεριφορά των Ευρωπαίων αλλά και των Ελλήνων
καταναλωτών συνεχώς αλλάζει αφού αναζητούν στα τρόφιµα που καταναλώνουν, όχι µόνο
υψηλότερες προδιαγραφές στο θέµα της ασφάλειας αλλά παράλληλα και πιστοποίηση.
Αναζητούν επιβεβαίωση της προέλευσης και του τρόπου παραγωγής αυτών των τροφίµων
ώστε να είναι σίγουροι ότι η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος που καταναλώνουν
ελέγχεται.
Ο καταναλωτής πλέον αναζητά τρόφιµα µε ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία θα βρει
στο τραπέζι του αλλά και ο παραγωγός ανησυχεί όσον αφορά τον κίνδυνο εξαφάνισης
αυθεντικών και παραδοσιακών προϊόντων. Έτσι η Ευρωπαϊκή ένωση το 1992 προχώρησε στη
δηµιουργία τριών συστηµάτων προστασίας ονοµασιών:
1. την Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π)
2. την Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.)
3. τα Ειδικά Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια συνεχής προώθηση προϊόντων και τροφίµων
µέσω της ανάδειξης του τρόπου που παράγονται αλλά και της περιοχής από όπου
προέρχονται. Ο γεωγραφικός δεσµός του προϊόντος µε την περιοχή απαιτείται να είναι πολύ
ισχυρός αφού η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος θα πρέπει να
οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής, στο κλίµα της, στη µορφολογία του εδάφους, στις τοπικές µεθόδους παραγωγής
κ.α.
Προωθώντας τα προϊόντα µε γεωγραφική προέλευση επιτυγχάνεται:
1. αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων,
2. διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισµού της περιοχής,
3. ανάπτυξη ισχυρού δεσµού µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή καθώς ο τελευταίος
αισθάνεται πιο κοντά στην περιοχή που παράγεται το προϊόν που καταναλώνει. Ειδικά
σήµερα που υπάρχει µεγάλη µετακίνηση των ανθρώπων οι τελευταίοι αναζητούν
προϊόντα του τόπου τους µε τα οποία έχουν ισχυρούς δεσµούς και νιώθουν εµπιστοσύνη.
Τα προϊόντα µε γεωγραφική προέλευση αποδεικνύονται σηµαντικά για µια περιοχή.
Με την προστιθέµενη αξία τους βελτιώνουν το εισόδηµα των παραγωγών αλλά και όλης της
περιοχής. Οι παραγωγοί βλέποντας τους κόπους τους να πιάνουν τόπο, προσπαθούν όλο και
περισσότερο να βελτιώνουν το προϊόν τους παίρνοντας αποφάσεις και αναλαµβάνοντας
πρωτοβουλίες που πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν.
Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των προϊόντων µε περιφερειακή ταυτότητα θα
διαδραµατίσει και η δηµιουργία ενός σήµατος (brand names). Το προϊόν µε το εταιρικό σήµα
θα εγγυάται ένα συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά το οποίο
θα αναγνωρίζεται εύκολα από τον καταναλωτή.
Η Περιφέρεια Ηπείρου θεωρεί αναγκαία την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και
υποχρέωση της να βοηθήσει σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και τους παραγωγούς.
Έχουν γίνει επαφές ώστε η Περιφέρεια Ηπείρου να συνεργασθεί µε φορείς που θα
πιστοποιούν κάποια από τα προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια καθώς πιστεύει ότι µε
αυτόν τον τρόπο:
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1. τα τοπικά προϊόντα προστατεύονται,
2. δίνεται οικονοµική ανάσα στους παραγωγούς της περιοχής,
3. αναδεικνύεται η περιοχή,
4. τα Ηπειρωτικά προϊόντα µπορούν να «ταξιδέψουν» και να βρεθούν στο τραπέζι του
καταναλωτή τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
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5. Το όραµα της Περιφέρειας Ηπείρου
Το όραµα της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτυπώνεται στις παρακάτω γραµµές:
Η Περιφέρεια Ηπείρου οραµατίζεται µια αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούµενη & εξωστρεφή
ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, που θα βασίζεται κατά κύριο
λόγο στις παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύουν
την τοπική ταυτότητα, θα σέβονται το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου και
δύναται να προσδίδουν στον επιχειρηµατικό κόσµο της Περιφέρειας Ηπείρου συγκριτικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας θα επιτευχθεί θέτοντας στρατηγικούς
στόχους και κατευθυντήριες αρχές που αφορούν:
α. την προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής,
β. την αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητάς της,
γ. τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,
δ. την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων του Οργανισµού της
Περιφέρειας
Για την επίτευξη του οράµατος οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στους
παρακάτω ειδικούς στόχους:
•

Παραγωγή τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων ειδικής αναφοράς, ποιοτικών,
βιολογικών, πιστοποιηµένων και ανταγωνιστικών.

•

∆ιεκδίκηση µεριδίου αγοράς µε συντονισµένο marketing της επωνυµίας «Ηπειρωτικά
Προϊόντα» (brand name).

•

∆ηµιουργία παραγωγικών µονάδων µε εξαγωγικό προσανατολισµό και έµφαση στη
διαφορετικότητα και την καινοτοµία. Παράγοντες επιτυχίας αποτελούν το ώριµο
επιχειρηµατικό πνεύµα, η εκπαίδευση και η δηµιουργία συνεργατικών συµπράξεων.

•

Ενιαία και ολοκληρωµένη διαχείριση και προβολή του τουριστικού προορισµού
«Ήπειρος» (brand name) και καθιέρωσή του ως «προορισµού 4 εποχών».

•

Ανάπτυξη, ενίσχυση και οργάνωση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ειδικών
αθλητικών δραστηριοτήτων, άµεσα συνυφασµένων µε τους πλούσιους φυσικούς και
πολιτιστικούς πόρους.

•

Προστασία, ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή του φυσικού και οικιστικού
περιβάλλοντος, σε συνάρτηση µε την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
(υδάτινο δυναµικό, δασικός πλούτος, υπολείµµατα αγροτικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.).

•

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως προωθητικού παράγοντα της τοπικής
οικονοµίας.

•

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το
ΤΕΙ Ηπείρου, η οποία θα οδηγήσει στην ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων προϊόντων,
διαδικασιών και υπηρεσιών.

•

Ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε κέντρο αναφοράς υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής µέριµνας για όλη τη ∆υτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
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•

Βελτίωση υποδοµών, κυρίως στους τοµείς των βασικών οδικών αξόνων, της διαχείρισης
λυµάτων και αποβλήτων, καθώς και του εκσυγχρονισµού των παρωχηµένων και
ανεπαρκών υποδοµών στον αγροτικό τοµέα (εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτικός
εξηλεκτρισµός κ.λπ.).

•

Αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε στόχο τη βελτίωση
του ισοζυγίου στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονοµική δραστηριότητα.

•

Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας, µε βελτίωση της λειτουργίας
των υπηρεσιών και των οργάνων της, επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού και
ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδοµής της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι αναγκαία η µόχλευση της πρωτοβουλίας σε
ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, που θα ενισχύσει την απασχόληση και την
επιχειρηµατικότητα, θα προσδώσει προστιθέµενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και θα
υλοποιήσει το όραµα για µια ευέλικτη, πολυσυλλεκτική και εξωστρεφή οικονοµία µε
διακριτή τοπική ταυτότητα και προοπτική αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης.
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6. Η έννοια και ο στόχος του Καλαθιού Προϊόντων στην
Περιφέρεια Ηπείρου
Το «Καλάθι Προϊόντων» της Περιφέρειας Ηπείρου είναι ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο
επιλογής δυναµικών τοπικών προϊόντων και ενεργητικών πολιτικών που έχει ως σκοπό να
κάνει τα προϊόντα ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, πιστοποιηµένα, περισσότερο ποιοτικά και
ασφαλή. Το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» συνάδει απόλυτα µε το όραµα της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι τοµείς από τους οποίους προέρχονται τα προϊόντα του Καλαθιού είναι η φυτική
και ζωική παραγωγή, η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία και η µελισσοκοµία. Τα προϊόντα αυτά
συνδέονται µε το διατροφικό πρότυπο της περιοχής της Ηπείρου, έχουν επαρκή παραγωγή,
είναι βιώσιµα επιχειρηµατικά και εµπορικά και µπορούν να αποτελέσουν την «αιχµή του
δόρατος» για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι βασικοί στόχοι που έχει θέσει η Περιφέρεια για τον πρωτογενή τοµέα και
αποτελούν το πλαίσιο για το Καλάθι είναι:
1. Η ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Η πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πρωτογενούς τοµέα.
3. Η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής µε σκοπό την κάλυψη των τοπικών διατροφικών
αναγκών και τη µείωση της εξάρτησης από τα εισαγόµενα προϊόντα.
4. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και προϊόντων
µε την παραγωγή προϊόντων ποιότητας µε υψηλότερη ζήτηση (ΠΟΠ, ΠΓΕ,
βιολογικά).
5. Η βελτίωση του αγροτικού εισοδήµατος και η διατήρηση και ενίσχυση των τοπικών
θέσεων εργασίας.
6. Η αύξηση της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων και η ενίσχυση των εξαγωγών.
7. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.
8. Η µελλοντική σύσταση φορέα για την πιστοποίηση την Ηπειρωτικών προϊόντων.
9. Η δηµιουργία δοµών, εντός των υπηρεσιών, για την στήριξη και πληροφόρηση των
πολιτών.
10. Η προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων.
Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αποτελεί ένα φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα πολύ
δύσκολο εγχείρηµα, η πραγµατοποίηση των οποίων όµως θα προσφέρει οικονοµική και όχι
µόνο αναζωογόνηση σε πολλούς επαγγελµατικούς κλάδους της περιοχής της Περιφέρειας
Ηπείρου. Ένα δίκτυο δοµών, όπως αγροδιατροφικές συµπράξεις, δηµοπρατήρια αγροτικών
προϊόντων, οµάδες παραγωγών και νέες καλλιεργητικές δραστηριότητες, θα οργανώσει
θεσµικά τον τρόπο παραγωγής προϊόντων µε ταυτότητα και θα αναπτύξει καινοτόµες
δραστηριότητες σηµαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του πρωτογενούς
τοµέα.

6.1 ∆ιαδικασία σχεδιασµού του Καλαθιού
Το Καλάθι αποτελεί µία ιδέα και πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, για την υλοποίηση του οποίου ακολουθήθηκαν µια σειρά από σηµαντικά και
απαραίτητα πρακτικά βήµατα.
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Όπως επισήµανε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, αρµόδιος για θέµατα Αγροτικής
Ανάπτυξης, κ. Βασίλης Ψαθάς, η δηµιουργία ενός τοπικού Αγροτικού Καλαθιού αποτελεί
µοχλό ανάπτυξης της τοπικής κι εθνικής οικονοµίας. Για το λόγο αυτό από τις αρχές
Νοεµβρίου 2011 ξεκίνησε η διαδικασία δηµιουργίας του.
Αρχικά συνεδρίασε το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου παρουσία του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας την καινοτοµία που έχει η
δηµιουργία του «Καλαθιού τοπικών προϊόντων» σε κάθε περιοχή. Στην συνέχεια συστάθηκε
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, οµάδα εργασίας και υποστήριξης αποτελούµενη από
Γεωπόνους και Κτηνιάτρους των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των
τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας
και Θεσπρωτίας). Τα µέλη της οµάδας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη
Άρτας συναντήθηκαν και αφού µελέτησαν το κείµενο εργασίας του Υπ.Α.Α.Τ. καθόρισαν το
πλαίσιο σύστασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας µαζί µε την οµάδα υποστήριξης πραγµατοποίησε
διαδοχικές συναντήσεις (σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) µε εκπροσώπους παραγωγικών
φορέων, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συλλογικών οργανώσεων, µε σκοπό
την ενηµέρωση για τις δράσεις και τα οφέλη από την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Οι συναντήσεις στέφθηκαν µε απόλυτη επιτυχία και µέσα από τη συζήτηση, την ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών, κατατέθηκαν προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασµό του Καλαθιού.
Έχοντας τα κριτήρια, τα στοιχεία και τις προτάσεις, η οµάδα υποστήριξης κατέληξε
στην τελική επιλογή των αγροτικών προϊόντων που θα απαρτίζουν το «Ηπειρωτικό Καλάθι».
Ακολούθησε η προετοιµασία του τελικού κειµένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου, η αποστολή
του στο Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας προς ψήφιση και στη συνέχεια η
αποστολή του στο Υπ.Α.Α.Τ για έγκριση και υλοποίηση.
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7. Καλλιεργητικό πλάνο - Υφιστάµενη Κατάσταση Περιφέρειας
Ηπείρου
7.1. Εσπεριδοειδή
Στην Ελλάδα η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών περιορίζεται σε περιοχές όπου
υπάρχουν ευνοϊκές κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες. Η κύρια περιοχή
καλλιέργειας είναι η Πελοπόννησος, (Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα και Λακωνία), η Αττική, η
Κρήτη (Χανιά), η Ήπειρος (Άρτα), η Κεντρική Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία) και η Χίος. Η
υφιστάµενη κατάσταση της καλλιέργειας περιγράφεται µε έτος αναφοράς το 2010 από τα
στατιστικά στοιχεία των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.
Πίνακας 7.1: Υφιστάµενη κατάσταση καλλιέργειας εσπεριδοειδών Περιφέρειας Ηπείρου
Εσπεριδοειδή Π.Ε. Άρτας
Έτος αναφοράς 2010
Πορτοκάλια
Έκταση (στρέµµατα)
Παραγωγή (τόνους)
Navel New Hall
830
2.750
Navelina
7.100
23.500
W. Navel
20.300
67.250
Moro
5
20
Sanquinia
20
80
Κοινά
15.775
63.600
Salustiana
3.000
12.000
Valencia
200
800
Σύνολο
47.230
170.000
Μανταρίνια
Έκταση (στρέµµατα)
Παραγωγή (τόνους)
Reticulata
7.600
20.000
Nova
100
250
Σύνολο
7.700
20.250
Λεµόνια
Έκταση (στρέµµατα)
Παραγωγή (τόνους)
Eureka
200
200
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Πίνακας 7.1 (Συνέχεια)
Εσπεριδοειδή ΠΕ Θεσπρωτίας
Πορτοκάλια
Έκταση (στρέµµατα)
Navelina
2.100
Valencia
1.300
Πορτοκάλια- Λοιπά
250
Σύνολο
3.650
Εσπεριδοειδή Π.Ε. Θεσπρωτίας
Μανταρίνια
Έκταση (στρέµµατα)
Κληµεντίνες
10.600
Nova
1.600
Λοιπά
50
Σύνολο
12.250
Εσπεριδοειδή Π.Ε. Πρέβεζας
Πορτοκάλια
Έκταση (στρέµµατα)
Navel New Hall
100
Navelina
100
W. Navel
3.300
Κοινά
600
Valencia
100
Σύνολο
4.200
Μανταρίνια
Έκταση (στρέµµατα)
Κληµεντίνες
1.100
Λεµόνια
Έκταση (στρέµµατα)
Eureka
3.200

Παραγωγή (τόνους)
8.000
6.000
1.100
15.100
Παραγωγή (τόνους)
37.000
4.000
150
41.150
Παραγωγή (τόνους)
350
350
11.550
2.100
350
14.700
Παραγωγή (τόνους)
3.850
Παραγωγή (τόνους)
3.500

Πίνακας 7.2: Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2010
Π.Ε. Άρτας
Έκταση (στρ)
Εσπεριδοειδή
445
Π.Ε. Θεσπρωτίας
Έκταση (στρ)
Εσπεριδοειδή
0
Πίνακας 7.3: Ολοκληρωµένη διαχείριση εσπεριδοειδών Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2010
Π.Ε. Άρτας
Έκταση (στρ)
Εσπεριδοειδή
5.000
Π.Ε. Θεσπρωτίας
Έκταση (στρ)
Εσπεριδοειδή
12.700
Στην Π.Ε. Άρτας δραστηριοποιούνται εννέα (9) συσκευαστήρια, στην Π.Ε
Θεσπρωτίας πέντε (5) και στην Π.Ε. Πρέβεζας τέσσερα (4) συσκευαστήρια. Τα
συσκευαστήρια αυτά έχουν εγχώριο αλλά και εξαγωγικό κυρίως προσανατολισµό.
Από τα συσκευαστήρια της Π.Ε. Άρτας τα προϊόντα εσπεριδοειδών εξάγονται προς τις
παρακάτω χώρες: Φιλανδία, ΠΓ∆Μ, Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σερβία,
Ουκρανία, Βοσνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Καναδάς, ∆ανία,
Μαυροβούνιο και Λευκορωσία.
Από τα συσκευαστήρια της Π.Ε. Θεσπρωτίας τα προϊόντα εσπεριδοειδών εξάγονται
προς την Ανατολική, Κεντρική Ευρώπη και τις Βαλκανικές χώρες.
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Οι συνολικές ποσότητες εξαγωγών (κατ’ εκτίµηση) από τα συσκευαστήρια αυτά
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 7.4: Συνολικές εξαγωγές εσπεριδοειδών Π.Ε Άρτας, Θεσπρωτίας & Πρέβεζας έτους
2010
Είδος
Π.Ε Άρτας
Π.Ε Θεσπρωτίας
Π.Ε Πρέβεζας

Πορτοκάλια
25.000
12.065
2.500

Ποσότητα σε τόνους
Μανταρίνια
Λεµόνια
8.300
32.900
1.000

20
-

Grape Fruit
20
-

Στην Περιφέρεια Ηπείρου δραστηριοποιούνται οι παρακάτω οργανώσεις παραγωγών
στον κλάδο των εσπεριδοειδών:
1. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Άρτας – Φιλιππιάδας (ΕΑΣΑΦ)
2. Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Άρτας (ΟΑΣΝΑ)
3. Α.Σ. ΑΚΤΙΝ. ΗΠΕΙΡΟΥ
4. ΕΑΣ Θεσπρωτίας
Στην Π.Ε. Άρτας η καλλιέργεια εσπεριδοειδών εντοπίζεται στο ∆ήµο Αρταίων (∆.∆.
Αρταίων, ∆.∆. Αµβρακικού, ∆.∆. Βλαχερνών, ∆.∆. Φιλοθέης) και στο ∆ήµο Νικολάου
Σκουφά (∆.∆. Αράχθου, ∆.∆. Κοµποτίου, Κ. Κοµµένου).
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η καλλιέργεια εσπεριδοειδών εντοπίζεται στο ∆ήµο Φιλιατών
(∆.∆. Σαγιάδας - Σαγιάδα, Κεστρίνη, Βρυσέλλα) και στο ∆ήµο Σουλίου (∆.∆. Αχέροντα,
Γλυκή).
Στην Π.Ε. Πρέβεζας η καλλιέργεια εσπεριδοειδών εντοπίζεται στο ∆ήµο Πρέβεζας
(∆.∆. Λούρου, ∆.∆. Πρέβεζας, ∆.∆. Ζαλόγγου) και στο ∆ήµο Ζηρού (∆.∆. Θεσπρωτικού,
∆.∆. Φιλιππιάδας).

7.2 Ακτινίδια
Το ακτινίδιο είναι µια νέα καλλιέργεια στα πλαίσια της οποίας έχουν δηµιουργηθεί
πολλοί συνεταιρισµοί. Από τον Νοέµβριο του 2007 µέχρι και τον Φεβρουάριο του 2008 το
ακτινίδιο παρουσίασε σηµαντική άνοδο των πωλήσεων, τόσο στην εσωτερική, όσο και στην
εξωτερική αγορά. Λόγω της αυξηµένης παραγωγικότητας και ζήτησης του προϊόντος, οι
διάφοροι συνεταιρισµοί κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις µε αυτόνοµα ψυγεία, ειδικά για
την αποθήκευση και συντήρησή τους.
Η υφιστάµενη κατάσταση της καλλιέργειας ακτινιδίων περιγράφεται µε έτος
αναφοράς το 2010 από τα στατιστικά στοιχεία των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Π.Ε. Ηπείρου.
Πίνακας 7.8: Υφιστάµενη κατάσταση καλλιέργειας ακτινιδίων Περιφέρειας Ηπείρου
Ακτινίδια Π.Ε. Άρτας
Έτος αναφοράς 2010
Έκταση (στρέµµατα)
Παραγωγή (τόνους)
Ποικιλία Hayward
8.900
25.000
Ακτινίδια Π.Ε. Πρέβεζας
Έκταση (στρέµµατα)
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Ποικιλία Hayward

500

2.000

Ακτινίδια Π.Ε. Θεσπρωτίας
Έκταση (στρέµµατα)
Ποικιλία Hayward
1.020
Τελευταία εµφανίζεται και η πρώιµη ποικιλία «Τσεχελίδης».

Παραγωγή (τόνους)
3.300

Πίνακας 7.9: Βιολογική καλλιέργεια ακτινιδίων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2010
Π.Ε. Άρτας
Έκταση (στρ)
Ακτινίδια
230
Πίνακας 7.10: Ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιέργειας ακτινιδίων Περιφέρειας Ηπείρου
έτους 2010
Π.Ε. Άρτας
Έκταση (στρ)
Ακτινίδια
2.000
Στην Π.Ε. Άρτας δραστηριοποιούνται εννέα (9) συσκευαστήρια. Τα συσκευαστήρια
αυτά έχουν εγχώριο αλλά και εξαγωγικό κυρίως προσανατολισµό.
Από τα συσκευαστήρια Π.Ε. Άρτας τα προϊόντα εσπεριδοειδών εξάγονται προς τις
παρακάτω χώρες: ΠΓ∆Μ, Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σερβία, Ουκρανία,
Αίγυπτος, Λίβανος, Ουγγαρία, Ιορδανία και Ρωσία.
Οι συνολικές ποσότητες εξαγωγών (κατ’ εκτίµηση) από τα συσκευαστήρια αυτά
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 7.13: Συνολικές εξαγωγές ακτινιδίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2010
Συσκευαστήρια Άρτας
Ακτινίδια σε τόνους
Σύνολο
4.550
Στην Περιφέρεια Ηπείρου δραστηριοποιούνται οι παρακάτω οργανώσεις παραγωγών στον
κλάδο των ακτινιδίων:
1. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Άρτας – Φιλιππιάδας (ΕΑΣΑΦ)
2. Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Άρτας (ΟΑΣΝΑ)
3. Α.Σ.Ε.Α
4. Α.Σ. ΑΚΤΙΝ. ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΕΑΣ Θεσπρωτίας
Στην Π.Ε. Άρτας η καλλιέργεια ακτινιδίων εντοπίζεται στο ∆ήµο Αρταίων (∆.∆.
Αρταίων, ∆.∆. Αµβρακικού, ∆.∆. Βλαχερνών, ∆.∆. Φιλοθέης) και στο ∆ήµο Νικολάου
Σκουφά (∆.∆. Αράχθου, ∆.∆. Κοµποτίου, Κ.Κοµµένου).
Στην Π.Ε. Πρέβεζας η καλλιέργεια εσπεριδοειδών εντοπίζεται στο ∆ήµο Πρέβεζας
(∆.∆. Λούρου) και στο ∆ήµο Ζηρού (∆.∆. Θεσπρωτικού, ∆.∆. Φιλιππιάδας).

7.2.1 ∆υνατά σηµεία καλλιέργειας εσπεριδοειδών και ακτινιδίων
1. Οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Ηπείρου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη της
καλλιέργειας των εσπεριδοειδών και ακτινιδίων.
2. Η διενέργεια εξαγωγών σε χώρες της Ευρώπης, τόσο των Βαλκανίων όσο και της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
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3. Η πιστοποίηση γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά EurepGap – Globalgap.
4. Πολλές καλλιεργούµενες εκτάσεις βρίσκονται σε περιοχή Natura.
5. Η δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων µε σήµανση Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
Η περιοχή Σαγιάδα-Κεστρίνη και η Άρτα αποτελούν τις σηµαντικότερες περιοχές της
χώρας σε καλλιέργεια Μανταρινιού-Κληµεντίνης.
6. Η γεωγραφική θέση της περιοχής της Θεσπρωτίας µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας και την
Εγνατία οδό αλλά και της Άρτας ευνοούν τις µεταφορές στις χώρες της Ευρώπης.
7. Οι παραγωγοί της Θεσπρωτίας είναι κατά κύριο επάγγελµα γεωργοί και νεαρής ηλικίας.
8. Οι φυτείες είναι νεαρής σχετικά ηλικίας.

7.2.2 Αδύνατα σηµεία καλλιέργειας εσπεριδοειδών και ακτινιδίων
1. Ο παγετός, ειδικά για την περιοχή της Άρτας. Οι παγετοί δεν αντιµετωπίζονται µε
δυναµικά συστήµατα (π.χ. ανεµιστήρες).
2. Ο µικρός αγροτικός κλήρος.
3. Ο κλήρος εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια παραγωγών µεγάλης ηλικίας, περισσότερο
για την περιοχή της Άρτας και λιγότερο για την περιοχή της Θεσπρωτίας.
4. Το υφιστάµενο παλιό οδικό δίκτυο δυσχεραίνει τις µετακινήσεις ειδικά στην πρωτεύουσα.
5. Η αδυναµία σύστασης δυναµικών οµάδων παραγωγών και συνεταιριστικών ενώσεων µε
πλήρη καθετοποίηση.
6. Το γεγονός ότι οι ποικιλίες εσπεριδοειδών είναι βραχείας περιόδου συγκοµιδής και δεν
καλύπτουν τη ζήτηση εκτός περιόδου, το δε φυτικό κεφάλαιο είναι µεγάλης ηλικίας και
δεν έχει γίνει αποτελεσµατική αναδιάρθρωση τα τελευταία χρόνια.
7. ∆εν υπάρχουν µονάδες παραγωγής χυµού και περαιτέρω τυποποίησης – συσκευασίας
τελικού προϊόντος χυµού.
8. Αρκετές από τις υφιστάµενες αγροτικές εκµεταλλεύσεις – επιχειρήσεις δεν είναι
πιστοποιηµένες.
9. Η κουλτούρα των υφιστάµενων καλλιεργητών δε συνάδει µε τα πρότυπα συστήµατα
καλλιέργειας – ποιότητας.
10. Το δίκτυο άρδευσης – στράγγισης είναι παλιό και ανεπαρκές. Το δίκτυο των αρδευτικών
διωρύγων (πρωτευόντων, δευτερευόντων και τριτευόντων) καθώς και των στραγγιστικών
τάφρων της πεδιάδας Άρτας είναι απαρχαιωµένο (από το 1948) και χωµάτινο, δεν
συντηρείται επαρκώς µε αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική άρδευση (επιφανειακή
απορροή και υπόγεια διήθηση, µειωµένη ποσότητα νερού έως και ανεπαρκή) και
στράγγιση (υπερχείλιση τάφρων σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων). Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα την ανεξέλεγκτη διάνοιξη γεωτρήσεων για την άρδευση των εσπεριδοειδών
µε αποτέλεσµα να εξαντλείται ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, στις δε περιοχές που
γειτνιάζουν µε τον Αµβρακικό κόλπο να αντλείται υφάλµυρο νερό. Το πρόβληµα της
ανεξέλεγκτης διάνοιξης γεωτρήσεων επέτεινε και η παύση λειτουργίας των ανεµιστήρων
αντιπαγεττικής προστασίας που εγκατέστησε ο ΟΓΑ τα προηγούµενα χρόνια (δεκαετία
1980). Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους οι ανεµιστήρες αντιπαγετικής προστασίας
λειτούργησαν αποτελεσµατικά προστατεύοντας από τον παγετό µεγάλες εκτάσεις
εσπεριδοειδών (φυτικό κεφάλαιο και παραγωγή). Αυτό δυστυχώς δεν συνεχίστηκε καθώς
λόγω αδυναµίας-άρνησης των παραγωγών να συντηρήσουν τους ανεµιστήρες (και του
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κράτους), αυτοί στα µέσα της δεκαετίας του 1990 έπαψαν να λειτουργούν. Έτσι οι
παραγωγοί στράφηκαν σε άλλες µεθόδους αντιπαγετικής προστασίας π.χ. στάγδην
άρδευση, διανοίγοντας για το σκοπό αυτό πολλές γεωτρήσεις στην πεδιάδα της Άρτας.
11. Η λειτουργία των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ λόγω ελλείψεως επαρκών οικονοµικών πόρων δεν
καθίσταται δυναµική και αποτελεσµατική σε ότι αφορά τη συντήρηση του υφιστάµενου
αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου. Οι εν λόγω οργανισµοί αδυνατούν να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω αδυναµίας είσπραξης των οφειλών των
παραγωγών προς αυτούς.
12. Η λειτουργία των αντλιοστασίων Βίγλας και Στρογγυλής, λόγω παλαιότητας των
εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισµού αλλά και λόγω ελλείψεως οικονοµικών
πόρων για επαρκή συντήρηση, καθίσταται προβληµατική, παρά τη µεγάλη σπουδαιότητα
του ρόλου τους για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων στην πεδιάδα της Άρτας.
13. Τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών δεν έτυχαν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα – λόγω ανεπαρκών ελέγχων και καθοδήγησης – ώστε σήµερα να
διαθέτουµε ποικιλίες που να έχουν ζήτηση στην αγορά σε ότι αφορά την ποιότητα αλλά
και να καλύπτουν µεγάλη περίοδο ζήτησης. Το αντίθετο, σήµερα διαθέτουµε ποικιλίες µε
περίοδο συγκοµιδής βραχεία. Έτσι, λόγω του ανεπαρκούς µακροχρόνιου στρατηγικού
σχεδιασµού στην εύφορη πεδιάδα της Άρτας δεν καλλιεργούνται δυναµικές ποικιλίες –
ικανές να κυριαρχήσουν ποιοτικά, ποσοτικά και διαχρονικά στις διεθνείς αγορές.
14. Αναφορικά µε τις υφιστάµενες εξαγωγές εσπεριδοειδών, εξάγονται εσπεριδοειδή σε
χώρες π.χ. Βαλκανικές, χωρίς ωστόσο να επεξεργάζονται και να συσκευάζονται. Το
µεγάλο πρόβληµα της περιοχής είναι ότι τα φρούτα πωλούνται από το χωράφι χωρίς
διαλογή-τυποποίηση και συχνά µε παραγωγικές κλούβες κατά παράβαση της ελληνικής
και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη φυτοϋγεία και τις εµπορικές προδιαγραφές. Έτσι,
περνούν από τα Ελληνικά σύνορα χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς µηχανισµούς (ειδικότερα
από τα τελωνεία της Κρυσταλοπηγής και του Προµαχώνα). Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί από
τους γεωπόνους της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας δεν επαρκούν (µε το υφιστάµενο
δυναµικό των γεωπόνων – ελεγκτών) για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας των
εξαγώγιµων αγροτικών προϊόντων. Αναφορικά επίσης µε τις ποσότητες που διακινούνται
µέσω των συσκευαστηρίων της περιοχής της Άρτας, το κόστος της διαδικασίας εξαγωγής
των αγροτικών προϊόντων από την πλευρά του εξαγωγέα είναι µεγάλο, ενώ επιπλέον
παρατηρείται έλλειψη αποθηκευτικών χώρων – ψυγείων για τη συντήρηση και µακρά
διάθεση-εµπορία των αγροτικών προϊόντων.
15. Τα επενδυτικά προγράµµατα στα οποία υπήρξε η δυνατότητα ένταξης δράσεων
επέκτασης, εξοπλισµού και εκσυγχρονισµού των τοπικών συσκευαστηρίων, έχουν
σταµατήσει µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι να έχουν προβεί σε τεράστιες δαπάνες
αναµένοντας ακόµη τις σχετικές προεγκρίσεις και τελικές εγκρίσεις των επενδύσεων.
16. Παρατηρείται χαµηλή εκτίµηση, έλλειψη εµπιστοσύνης και µικρές προσδοκίες από την
µεριά των παραγωγών απέναντι στις Οργανώσεις Παραγωγών και την ΕΑΣΑΦ.
17. Η τιµή παραγωγού τα τελευταία χρόνια µειώνεται, ενώ η τιµή καταναλωτή παραµένει σε
πολύ υψηλότερα επίπεδα.

7.2.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας εσπεριδοειδών και
ακτινιδίων
1. ∆ηµιουργία συνεταιριστικών οργανώσεων εσπεριδοειδών και ακτινιδίων µε δυνατότητα
πλήρους καθετοποίησης. Αύξηση του ποσοστού επιδότησης των συνεταιριστικών
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οργανώσεων από τα αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα. Άρση των όποιων εµποδίων
εισόδου µικρών υγιών συνεταιριστικών οργανώσεων σε αναπτυξιακά προγράµµατα.
2. Η δηµιουργία µια ενιαίας και ισχυρής Οργάνωσης Παραγωγών στους Νοµούς ΆρταςΠρέβεζας-Θεσπρωτίας που θα τυποποιεί-συσκευάζει-συντηρεί και θα πουλάει τα
ακτινίδια και εσπεριδοειδή όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό καταναλωτή, ώστε να
καρπωθεί την προστιθέµενη αξία µε ταυτόχρονη µείωση των τιµών καταναλωτή.
3. Άµεση ενίσχυση ανά κιλό των αδιάθετων πορτοκαλιών ώστε να οδηγηθούν σε
χυµοποίηση, δεδοµένου ότι λόγω της αποδέσµευσης της επιδότησης από την παραγωγή,
οι τιµές του χυµοποιήσιµου πορτοκαλιού είναι εξαιρετικά χαµηλές. Ενσωµάτωση των
ποσοτήτων των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων στις επιδοτήσεις που λαµβάνουν οι
παραγωγοί. Επαναφορά του προηγούµενου καθεστώτος των επιδοτήσεων (µε βάση το
οποίο η επιδότηση ήταν συνυφασµένη µε την παραγόµενη ποσότητα) για την άµεση
απορρόφηση των χυµοποιήσιµων πορτοκαλιών.
4. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών µε νέες ποικιλίες, τα χαρακτηριστικά
στοιχεία των οποίων αναφορικά µε την ποιότητα, την εποχή ωρίµανσης, το µέγεθος, την
αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και ασθένειες και τη δυνατότητα συντήρησής
τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών και της αγοράς.
5. Να γίνουν µελέτες προσαρµοστικότητας για νέες πρώιµες και όψιµες ποικιλίες
εσπεριδοειδών ώστε να αναδιαρθρωθεί η καλλιέργεια και να παραταθεί η περίοδος
συγκοµιδής µε ταυτόχρονη δοκιµή υποκειµένων, ανθεκτικών στον ιό της τριστέτσας, στις
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Ηπείρου.
6. Ένταξη των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων εσπεριδοειδών και ακτινιδίων στην
κατηγορία προϊόντων ποιότητας π.χ. προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικό
Παραδοσιακό Προϊόν Ιδιότυπο (ΕΠΠΕ). Πιστοποίηση πρακτικών και συστηµάτων
ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων-επιχειρήσεων
πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας.
7. Συστηµατικοί και αυστηροί έλεγχοι στους συνοριακούς σταθµούς της χώρας και από
γεωπόνους φυτο-υγειονοµικούς ελεγκτές για την αποφυγή εξόδου από τη χώρα µη
επεξεργασµένων και µη συσκευασµένων εσπεριδοειδών και ακτινιδίων.
8. Ενίσχυση των φυτο-υγειονοµικών ελέγχων από τους γεωπόνους των ∆ιευθύνσεων
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
9. Η επέκταση των εξαγωγών εσπεριδοειδών και ακτινιδίων σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.
10. Επιδότηση των υφιστάµενων συνεταιριστικών οργανώσεων για την κατασκευή ψυκτικών
θαλάµων µακροχρόνιας συντήρησης των ακτινιδίων.

7.3. Ελαιοκοµία
Η ελαιοκαλλιέργεια έχει εξαιρετική σηµασία για την Περιφέρεια Ηπείρου. Σε κάποιες
περιοχές υπάρχει παράδοση 3 αιώνων. Σήµερα σε µια έκταση 304.000 στρεµµάτων
καλλιεργούνται σχεδόν 2.000.000 δέντρα ελαιοποιήσιµων ποικιλιών κυρίως στις
Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και 1.250.000 δένδρα βρώσιµης
ποικιλίας κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
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7.3.1 Ελαιόλαδο
Η κυρίαρχη ποικιλία για παραγωγή ελαιολάδου είναι η Λιανολιά (ή Λαδοελιά)
Κερκύρας (ή Πρέβεζας) και ακολουθούν η Κορωνέικη και η τοπική ποικιλία της
Θεσπρωτίας, Νηστιώτικη. Εκτός από τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες στην έκθλιψη ελαιολάδου
οδηγείται και µεγάλο µέρος (σχεδόν το σύνολο σε Θεσπρωτία και Πρέβεζα) της επιτραπέζιας
ποικιλίας Κονσερβολιά (Χονδροελιά) Άρτας και Χονδροελιά Μπολιάνας.
Η παραγωγή ελαιολάδου φθάνει τους 6.000 τόνους και εξαρτάται από τις κλιµατικές
συνθήκες και την παρενιαυτοφορία των δέντρων. Η έκθλιψη του ελαιοκάρπου γίνεται σε 46
ελαιοτριβεία. Υπάρχουν και 5 εγκεκριµένα τυποποιητήρια ελαιολάδου τα οποία όµως
τυποποιούν πολύ µικρή ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος (βλ. Πίνακα 7.14).
Πίνακας 7.14: Υφιστάµενη κατάσταση ελαιοκαλλιέργειας
Π.Ε Άρτας
Π.Ε Θεσπρωτίας
4.400
107.600
Εκτάσεις
52.800
800.000
- δέντρα
Παραγωγή
800
1.250
ελαιολάδου
(τόνοι)
7
17
Ελαιοτριβεία
Ολοκληρωµένη
2.385
∆ιαχείριση
(στρέµµατα)
Βιολογική
1.600
Καλλιέργεια
(στρέµµατα)

Π.Ε Πρέβεζας
91.000
1.092.000

Σύνολο
203.000
1.944.800

4.000

6.050

22

46

11.450

13.835

1.164

2764

7.3.1.1 ∆υνατά σηµεία καλλιέργειας ελαιοποιήσιµης ελιάς
1. Η ελαιοκοµία στην Ήπειρο έχει παράδοση 3 αιώνων καθώς η κυρίαρχη ποικιλία
(Λιανολιά Κέρκυρας ή Πρέβεζας, ιταλικής προέλευσης) εγκαταστάθηκε επί ενετικής
κτήσης της Πρέβεζας και της Πάργας. Πολλοί από τους ελαιώνες αυτούς διασώζονται
ακόµα και έχουν ιστορική και καλλωπιστική αξία. Η παραπάνω ποικιλία είναι µαζί µε την
Κορωνέικη από τις κορυφαίες ελαιοποιήσιµες της χώρας και δίνει εξαιρετικής ποιότητας
ελαιόλαδο, όταν ο καρπός συγκοµίζεται από το δέντρο. Είναι καλά προσαρµοσµένη στις
εδαφοκλιµατικές συνθήκες µε το υψηλό βροχοµετρικό ύψος και δίνει υψηλές αποδόσεις
χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Η καλλιέργεια της ελιάς έχει ενσωµατωθεί στην παράδοση των
κατοίκων.
2. Πραγµατοποιείται ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιέργειας, πιστοποιηµένα, σε 13.835
στρ.
3. Επιπλέον, πιστοποιηµένη βιολογική καλλιέργεια γίνεται σε 2.764 στρ.
4. Αρκετές περιοχές του Νοµού Πρέβεζας µπορούν να παράγουν αναγνωρισµένο ελαιόλαδο
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) «Πρέβεζα» από το 1993 (Υ.Α. 440329 –
ΦΕΚ 871/Β/1993).
5. Οργανώσεις παραγωγών υπάρχουν στις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας.

7.3.1.2 Αδύνατα σηµεία καλλιέργειας ελαιοποιήσιµης ελιάς
1. Σε κάποιες περιοχές, η µέθοδος συγκοµιδής µε φυσιολογική καρπόπτωση σε δίχτυα όπως
και ο τρόπος και ο χρόνος αποθήκευσης µέχρι την έκθλιψη, υποβαθµίζουν την ποιότητα
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του ελαιολάδου. Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι ότι κατά βάση το προϊόν πωλείται
χύµα στους τελικούς καταναλωτές ή σε χονδρεµπόρους. Έτσι οι καταναλωτές
προµηθεύονται κάποιες φορές χαµηλής ποιότητας ή και νοθευµένο ελαιόλαδο ενώ την
προστιθέµενη αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου την εκµεταλλεύονται ηµεδαποί
χονδρέµποροι ή Ιταλοί για να βελτιώσουν την ποιότητα των δικών τους ελαιολάδων.
2. Παρά τις πιστοποιήσεις ποιότητας (βιολογικής καλλιέργειας, ολοκληρωµένης
διαχείρισης, ΠΓΕ) το ελαιόλαδο δεν τυποποιείται και ούτε προωθείται ανάλογα, αλλά
πωλείται κυρίως χύµα ως συµβατικό.
3. Οι οργανώσεις παραγωγών που υπάρχουν δεν κάνουν ουσιαστικά καµιά παρέµβαση στην
τυποποίηση και εµπορία του ελαιολάδου.

7.3.1.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας
1. Απόκτηση νέου εξοπλισµού συλλογής και µεταφοράς του ελαιοκάρπου µε στόχο τη
µείωση του κόστους συλλογής και την βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου
προϊόντος.
2. Ενίσχυση για µετατροπή των συµβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές. Ταυτόχρονα είναι
αναγκαίο να αναζητηθούν εµπορικές διέξοδοι για το βιολογικό ελαιόλαδο ιδίως στις
απαιτητικές αγορές της ∆υτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.
3. Μελέτη της τεχνητής εκτροφής και εξαπόλυσης ιθαγενών παρασιτοειδών για την
βιολογική καταπολέµηση του δάκου και της εφαρµογής σε µεγάλη κλίµακα.
4. ∆ηµιουργία ή εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων διαχείρισης των λυµάτων των
ελαιοτριβείων. Οι µελέτες αξιοποίησης των λυµάτων και παραπροϊόντων της διαδικασίας
έκθλιψης ελαιολάδου για παραγωγή ενέργειας και οργανική λίπανση θα πρέπει να
προσαρµοστούν στις τοπικές συνθήκες.
5. Μέριµνα (νοµοθεσία ή και παροχή οικονοµικών κινήτρων) για τη διατήρηση των
παραδοσιακών ελαιώνων στις περιοχές που κρίνεται απαραίτητο για την ιδιαίτερη
καλλωπιστική τους αξία και την προσφορά τους στο τουριστικό προϊόν (π.χ. Πάργα).
6. Σύσταση µίας οµάδας παραγωγών µε στόχο τη συλλογική τυποποίηση, προώθηση και
εµπορία του ελαιολάδου µε ενιαίο εµπορικό σήµα και αξιοποίηση όλων των
πιστοποιηµένων προδιαγραφών (ολοκληρωµένης, βιολογικής καλλιέργειας, γεωγραφικής
ένδειξης).
7. ∆ηµιουργία προοπτικών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του µεταποιητικού τοµέα
µέσω επενδύσεων για την τυποποίηση και ταυτοποίηση του ελαιολάδου.

7.3.2 Βρώσιµες Ελιές
Η παραγωγή βρώσιµης ελιάς είναι πολύ σηµαντική στην Π.Ε. Άρτας όπου
καλλιεργούνται 51.900 στρ. Οι περιοχές καλλιέργειας είναι στη λοφώδη περιοχή της Άρτας
(Παντάνασσα, Αµµότοπος, Γραµµενίτσα, Γρίµποβο, Βλαχέρνα, Πέτα, Μεγάρχη, Φωτεινό
Σελλάδες και ∆ηµαριό) που συνολικά καλύπτει το 70% των ελαιώνων. Το 15% είναι κοντά
στις εκβολές του ποταµού Αράχθου (Νεοχώρι, Κοµµένο, Λουτρότοπος, Συκιές, Περάνθη)
ενώ το υπόλοιπο 15% βρίσκεται στα ορεινά της Άρτας. Στην Π.Ε. Πρέβεζας και κυρίως στην
∆ηµοτικές Ενότητες Θεσπρωτικού και Λούρου υπάρχουν περίπου 21.100 στρέµµατα
ελαιόδεντρων επιτραπέζιας ελιάς και στην Π.Ε. Θεσπρωτίας 27.950 στρέµµατα (Πίνακας
7.15).
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Πίνακας 7.15: Υφιστάµενη κατάσταση καλλιέργειας βρώσιµης ελιάς
Π.Ε Άρτας Π.Ε Θεσπρωτίας
Π.Ε Πρέβεζας
51.900
21.100
27.950
Στρέµµατα
Παραγωγή
7000
50
200
(τόνοι)
2
1
Τυποποιητήρια
Ολοκληρωµένη
2188
∆ιαχείριση
(στρέµµατα)
Βιολογική
150
Καλλιέργεια
(στρέµµατα)

Σύνολο
100.950
7250
3
2188

150

Η συγκοµιδή των ελιών γίνεται µε τα χέρια για να αποφευχθεί ο τραυµατισµός των
καρπών αλλά παράλληλα η χρονική στιγµή της συγκοµιδής παίζει καθοριστικό ρόλο στην
ποιότητα των επιτραπέζιων ελιών αλλά και στον τύπο. Η ελιά της Άρτας εµπορεύεται σαν
πράσινη, ξανθή αλλά και σαν µαύρη και έχει αναγνωρισθεί ως Π.Γ.Ε βρώσιµης ελιάς από το
1994. Ένας άλλος διαχωρισµός γίνεται βάσει του αριθµού των καρπών σε ένα κιλό.
Η παραγωγή ελαιοκάρπου στην Π.Ε Άρτας έχει φτάσει τους 25.000 τόνους αλλά τα
τελευταία χρόνια κυµαίνεται στους 6-8.000 τόνους. Από αυτή την ποσότητα ένα µεγάλο
µέρος δεν πληροί τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά προς παραγωγή βρώσιµων ελιών
µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται για παραγωγή ελαιολάδου. Στην Π.Ε. Άρτας µεγάλο
µέρος της εµπορίας γίνεται µε µεσάζοντες. Υπάρχει ένα υποκατάστηµα επεξεργασίας και
τυποποίησης που απορροφά περίπου 3.000 τόνους και ένα συσκευαστήριο – τυποποιητήριο
που επεξεργάζεται περίπου 500 τόνους. Περίπου 150 στρέµµατα ελιάς καλλιεργούνται µε
βιολογικό τρόπο ενώ 2.188 στρέµµατα καλλιεργούνται µε τη µέθοδο της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.

7.3.2.1 ∆υνατά σηµεία καλλιέργειας βρώσιµης ελιάς
1. Η Κονσερβολιά Άρτας είναι ένα άριστο και ποιοτικό προϊόν. Το γεγονός ότι το 70%
περίπου των εκτάσεων που καλλιεργούνται δεν αρδεύονται, έχει σαν αποτέλεσµα
παράγονται ελιές οι οποίες συντηρούνται άριστα και διατηρούν την υφή, τη γεύση τους
και τη θρεπτική τους αξία. Η Κονσερβολιά συναγωνίζεται πολύ καλά διάφορες βρώσιµες
ελιές και µε σωστή προώθηση µπορεί να κερδίσει µεγάλο µερίδιο στην αγορά.
2. Όλα τα στοιχεία δείχνουν επιπλέον αύξηση της κατανάλωσης επιτραπέζιας ελιάς. Το
συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή θα επηρεάσει
την κατανάλωση της ελιάς και των προϊόντων της καθώς συνδυάζουν θετικές ιδιότητες,
όπως υγιεινή διατροφή, ιστορία, µεσογειακό τρόπο ζωής και ευχάριστη γεύση. Οι
βιοµηχανίες τροφίµων έχουν εντάξει την ελιά στους καταλόγους τους και δηµιουργούν
προϊόντα που περιέχουν ελιές.

7.3.2.2 Αδύνατα σηµεία καλλιέργειας βρώσιµης ελιάς
1. Η πώληση της µεγαλύτερης ποσότητας βρώσιµων ελιών «χύµα» και όχι σε
τυποποιηµένες συσκευασίες
2. Το προϊόν ακόµη και συσκευασµένο προωθείται στην αγορά χωρίς την πραγµατική του
ονοµασία Π.Γ.Ε Κονσερβολιά Άρτας καθώς οι επιχειρήσεις που το τυποποιούν δεν έχουν
ανάλογη πιστοποίηση.
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3. Σε πολλές περιοχές το ανάγλυφο του εδάφους δεν επιτρέπει την εκµηχάνιση της
καλλιέργειας.
4. Ο µικρός κλήρος και η µεγάλη ηλικία των αγροτών που ασχολείται µε την καλλιέργεια
δεν βοηθά στην προώθηση του προϊόντος.

7.3.2.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας
1. Το βασικό πρόβληµα που εξηγεί και το µικρό µέρος της Ακαθάριστης Προστιθέµενης
Αξίας που εισπράττουν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς της Περιφέρειας, αλλά και
γενικότερα οι παραγωγοί και των άλλων αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας µας, είναι
ότι αυτά είναι σχετικά αδιαφοροποίητα (π.χ. πώληση χύµα ελαιολάδου και ελιάς) µε
µικρή ενσωµατωµένη προστιθέµενη αξία. Το προϊόν εµπορεύεται χωρίς συσκευασία ή
συσκευασµένο χωρίς να αναφέρεται και να προβάλλεται η πιστοποίησή του (ΠΓΕ
Κονσερβολιά Άρτας). Η προβολή, τυποποίηση και προώθηση του προϊόντος είναι
απαραίτητη και γι’ αυτό πρέπει να συµβάλλουν τόσο οι επιχειρηµατίες αλλά και όλοι οι
φορείς.
2. Επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας και της ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής.
3. Η εθνική και περιφερειακή στρατηγική µε τις ισχυρές Οµάδες Παραγωγών, τις
Αγροτοδιατροφικές Συµπράξεις και τα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας στοχεύουν στην
ανάδειξη των προϊόντων της Περιφέρειας και στην ανάπτυξη των συνεργειών µεταξύ των
κλάδων της τοπικής µας οικονοµίας. Στην ουσία είναι µια προσπάθεια ανάδειξης του
τοπικού µας πολιτισµού και της ταυτότητας µας που θα δώσει προστιθέµενη αξία στα
προϊόντα µας τα οποία θα δώσουν καλύτερες τιµές σε όλους τους εµπλεκόµενους κρίκους
της αλυσίδας παραγωγής και εµπορίας (ελαιοκαλλιεργητές, τυποποιητές, έµποροι).
4. Οι χρηµατοδοτήσεις από τις διάφορες πηγές χρηµατοδότησης θα είναι περισσότερο
ευχερής στα πλαίσια των συµπράξεων (π.χ. ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, ΟΠΕ), ενώ θα
επιτυγχάνονται και συνέργειες µεταξύ των κλάδων (π.χ. µε τον τουρισµό).
5. Οι προωθητικές ενέργειες των προϊόντων µας ΠΟΠ, ή ΠΓΕ θα πρέπει να συνδυάζονται
και µε αντίστοιχες ευρωπαϊκές για την επίτευξη συνεργειών και οικονοµίας κλίµακας και
στην προώθηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα πρέπει να
δώσουν βάρος σε αυτό το θέµα.
6. Στον τοµέα της βρώσιµης ελιάς ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί προς την κατεύθυνση
της τυποποίησης (ενθάρρυνση και προώθηση στοχευµένων επενδυτικών σχεδίων) και
πιστοποίησης της βρώσιµης ελιάς. Θα πρέπει να τονίσουµε και εδώ ότι πέρα από τις δικές
µας προσπάθειες που πρέπει να ενταθούν, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
στηρίξει έµπρακτα τις αγορές επώνυµων τοπικών προϊόντων δεδοµένου ότι όπως
εξηγήσαµε και παραπάνω η αναγνωρισιµότητα των σηµάτων πιστοποίησης είναι πολύ
χαµηλή. Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύουµε ότι αναγνωρίζει το κενό και θα κινηθεί προς
την κατεύθυνση αυτή πιέζοντας τους ευρωπαίους αξιωµατούχους. Το ίδιο θα κάνουµε και
εµείς ως Περιφέρεια.

7.4 Κηπευτικά
Υπό κάλυψη: Η έκταση των θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων είναι 2.000 στρ. (βλ. Πίνακα
7.16) µε επίκεντρο τη ∆ηµοτική Ενότητα Πρέβεζας. Την τελευταία εικοσαετία η έκταση στην
Πρέβεζα έχει παραµείνει σχεδόν σταθερή στα 1500 στρ. περίπου µε βασικά προϊόντα την
τοµάτα (73%) και το αγγούρι (16%) που καλλιεργούνται συνήθως 2 φορές το χρόνο.
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Υπαίθρια: Καλλιεργούνται 6.500 στρ. περίπου µε βασικά προϊόντα την τοµάτα, φασολάκι,
καρπούζι, πεπόνι, πιπεριά, µελιτζάνα, σταυρανθή, µαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά.
Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει για το πεπόνι Κόνιτσας που καλλιεργείται σε µια έκταση
200 στρ. είναι ποικιλίας ‘honey dew’ και έχει εξαιρετική γλυκιά γεύση και ωραίο άρωµα.
Γενικά η παραγωγή, εκτός από της Πρέβεζας, είναι προσανατολισµένη στην κάλυψη ενός
µέρους της τοπικής κατανάλωσης οπωροκηπευτικών.
Πίνακας 7.16: Υφιστάµενη κατάσταση καλλιέργειας κηπευτικών
Καλλιέργεια σε
Π.Ε
Π.Ε
Π.Ε
Π.Ε
στρέµµατα/ Π.Ε
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρέβεζας
210
60
240
1.500
Θερµοκηπιακή
1.950
200
1.850
2.500
Υπαίθρια

Σύνολο
2010
6.500

7.4.1 ∆υνατά σηµεία καλλιέργειας κηπευτικών
Οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες είναι ιδανικές στη ∆ηµοτική Ενότητα Πρέβεζας. Το
µικροκλίµα που δηµιουργεί το Ιόνιο πέλαγος και ο Αµβρακικός κόλπος είναι εξαιρετικό για
την καλλιέργεια κηπευτικών. Σε αρκετές περιοχές το έδαφος (αµµώδες – αµµοπηλώδες,
βαθύ, µε πολύ καλή στράγγιση) είναι άριστο για τις περισσότερες καλλιέργειες. Η
καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη έχει παράδοση µισού αιώνα και υπάρχει πολύ καλή
τεχνογνωσία στους αγρότες και στους γεωπόνους. Η τοµάτα Πρέβεζας αποτέλεσε σηµείο
αναφοράς για τους καταναλωτές της Βόρειας Ελλάδας τις προηγούµενες δεκαετίες. Με αιχµή
την τοµάτα έχει δηµιουργηθεί ένα κέντρο εµπορίας (ο πυρήνας βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ.
Πρέβεζας) που διακινεί οπωροκηπευτικά εκτός από την Περιφέρεια Ηπείρου, στη Βόρεια
Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία κ.α.).

7.4.2 Αδύνατα σηµεία καλλιέργειας κηπευτικών
1. Η γεωργική γη είναι αρκετά περιορισµένη. Γη πολύ υψηλής παραγωγικότητας
χρησιµοποιήθηκε αφειδώς για οικισµούς, οικόπεδα, δηµόσια κτίρια, δρόµους κλπ. και η
τιµή αυτής που απέµεινε είναι πλέον απλησίαστη για τους αγρότες.
2. Υφαλµύρωση του αρδευτικού νερού. Η υπεράντληση και η κακή χρήση του νερού
οδήγησε στην πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και την αύξηση της αλατότητας.
3. Θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις παλιές ή και µε ελλιπή συστήµατα. Παρά το σχετικό
εκσυγχρονισµό της τελευταίας 20-ετίας µε αντικατάσταση παλαιών θερµοκηπίων «τολ
τύπου Πρέβεζας» µε καλύτερες µονάδες, σηµαντικές ελλείψεις υπάρχουν ακόµα στα
συστήµατα εξαερισµού, θέρµανσης και δροσισµού. Ειδικά η θέρµανση µε το πανάκριβο
πετρέλαιο κίνησης και χωρίς επιστροφή του ΕΦΚ κρίνεται ασύµφορη.
4. Η διαλογή και τυποποίηση είναι ελλιπής ή και ανύπαρκτη.
5. Τα µέσα συσκευασίας είναι κακής εµφάνισης και δεν αναδεικνύουν το προϊόν, ενώ
επαναχρησιµοποιούνται χωρίς τον απαραίτητο καθαρισµό τους. Τα προϊόντα πωλούνται
ανώνυµα (συχνά χωρίς την νοµικά προβλεπόµενη σήµανση-ιχνηλασιµότητα).
6. Εµπορία: Παρεµβολή, µεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή, πολλών κρίκων της
εµπορικής αλυσίδας (Ο.Π. ή µεσιτέµποροι – χονδρέµποροι – λιανέµποροι – µανάβηδες).
Το αποτέλεσµα είναι η µεγάλη διαφορά τιµής (ψαλίδα) παραγωγού καταναλωτή (1 προς 5
κατά µέσο όρο ενώ στην Ε.Ε. είναι 1 προς 2,5) η καθυστέρηση των πληρωµών και η
αύξηση της επισφάλειας. Επιπλέον, παρατηρείται απώλεια της σχέσης µεταξύ παραγωγού
και καταναλωτή και η διάθεση προϊόντων στην αγορά χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
καταναλωτικές απαιτήσεις (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συσκευασία και εµφάνιση
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προϊόντων). Η τοµάτα Πρέβεζας έχασε πλέον µεγάλο µέρος από την καλή φήµη και την
προτίµηση που απολάµβανε στην αγορά.

7.4.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας
1. Αυστηρός χωροταξικός σχεδιασµός που θα τηρηθεί χωρίς παρεκκλίσεις για την
προστασία της γης (και ιδιαίτερα της υψηλής παραγωγικότητας).
2. Αυστηρός έλεγχος των γεωτρήσεων και εφαρµογή της τεχνολογίας για ορθολογική χρήση
του νερού.
3. Εφαρµογή ολοκληρωµένης αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών µε µείωση χρήσης
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων. Προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας και προώθηση
των προϊόντων σε απαιτητικές αγορές. Έρευνα για την αναγνώριση, προστασία και
αξιοποίηση των ιθαγενών ωφελίµων (αρπακτικών – παρασιτοειδών) εντόµων που
βρίσκονται σε αφθονία στη φύση.
4. Μεγάλα ή και µικρά σχέδια βελτίωσης για:
• συστήµατα εξαερισµού µε ταυτόχρονη εντοµοστεγανότητα των θερµοκηπίων,
• συστήµατα δροσισµού για αντιµετώπιση των υψηλών θερµοκρασιών,
• αξιοποίηση της βιοµάζας που παράγεται στην ευρύτερη περιοχή (πυρηνόξυλο,
σύµπηκτα, από το κλάδεµα των ελιών και των εσπεριδοειδών) και
• υδροπονία όπου είναι απαραίτητο (εδάφη κακής ποιότητας, µη αντιµετωπίσιµα
εδαφογενή παθογόνα).
5. Ρύθµιση για επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου για θέρµανση θερµοκηπίων.
6. Μείωση των µεσαζόντων και της “ψαλίδας” τιµής µε δυνατές Ο.Π., πωλήσεις κατευθείαν
στο λιανικό σηµείο και µε νέες µεθόδους εµπορίας όπως συµπράξεις µε φορείς
καταναλωτών, πωλήσεις µέσω διαδικτύου κλπ. ∆ηµιουργία και ενίσχυση λαϊκών αγορών
συµβατικών και βιολογικών προϊόντων σε όλα τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
7. Σύσταση και λειτουργία δηµοπρατηρίου για τον εφοδιασµό της εγχώριας αγοράς και την
ενίσχυση της εξωστρέφειας.
8. ∆ηµιουργία εµπορικού σήµατος, µε προσεκτική επιλογή ποικιλιών-υβριδίων και
καλλιεργητικών τεχνικών που να εξασφαλίζει στον καταναλωτή την ολική ποιότητα του
προϊόντος. Εκτός από την ασφάλεια ως προς τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και τους
µικροβιολογικούς κινδύνους αλλά και την παραγωγή µε σεβασµό στο περιβάλλον,
ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίνεται στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωµα,
γεύση, υφή κ.α.).

7.5 Καλλιέργεια Πατάτας
Καλλιεργούνται περίπου 5.120 στρ. µε παραγωγή 18.400 τόνους πατάτας και τα κύρια
κέντρα βρίσκονται στη Χρυσοβίτσα της Π.Ε Ιωαννίνων και στη ∆ηµοτική Ενότητα
Πρέβεζας. Η πατάτα Χρυσοβίτσας είναι φηµισµένη, έχει εξαιρετικά οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά και συγκοµίζεται το φθινόπωρο. Η ποιοτική υπεροχή της οφείλεται κυρίως
στις ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής και κατά δεύτερο λόγο στην
µακρόχρονη εµπειρία των πατατοκαλλιεργητών. Στην Πρέβεζα το ήπιο κλίµα επιτρέπει την
καλλιέργεια δύο φορές το χρόνο στα κατάλληλα αµµώδη – αµµοπηλώδη εδάφη της περιοχής
και η συγκοµιδή γίνεται Μάιο – Ιούνιο για την πρώτη φύτευση και χειµώνα για τη δεύτερη.
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Μεγάλο µέρος της πατάτας που παράγεται στην Ήπειρο πουλιέται απευθείας από τον
παραγωγό στον τελικό καταναλωτή µε αµοιβαία οικονοµικά οφέλη και για τους δύο. Η
συγκοµιδή στις κύριες περιοχές παραγωγής είναι συµπληρωµατική, καλύπτει σχεδόν όλο το
χρόνο (Μάιο – Ιανουάριο) και µπορούν να τροφοδοτούνται οι λαϊκές αγορές συνεχώς µε
φρέσκο, τοπικό και ποιοτικό προϊόν.
Βασικό πρόβληµα είναι ότι και στη Χρυσοβίτσα αλλά και στην Πρέβεζα τα εδάφη
είναι περιορισµένα έτσι ώστε η καλλιέργεια να µην µπορεί να αναπτυχθεί απρόσκοπτα αλλά
να µην εφαρµόζεται και η άκρως απαραίτητη για την πατάτα αµειψισπορά. Πρέπει να ληφθεί
ειδική µέριµνα ώστε να αποκλειστούν ή να περιοριστούν τα παθογόνα καραντίνας της
καλλιέργειας (βακτήρια, µύκητες και νηµατώδεις).

7.6 Καλλιέργεια Οσπρίων
Σε όλη την Περιφέρεια καλλιεργούνται περίπου 3.700 στρ. µε όσπρια και η
µεγαλύτερη έκταση βρίσκεται σε 4 χωριά του ∆ήµου Πάργας (Φανάρι). Στην πεδιάδα
Φαναρίου υπάρχει άφθονη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, καλό επιφανειακό νερό
και µε την απαραίτητη εκµηχάνιση της καλλιέργειας (σπορά, συγκοµιδή, καθαρισµός και
τυποποίηση) η καλλιέργεια των οσπρίων µπορεί να επεκταθεί και να καλύψει µεγαλύτερο
µέρος των αναγκών της Ηπείρου ή και της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους ονοµαστούς γίγαντες Ζαγορίου που σε
συνδυασµό µε τα άφθονα άγρια χόρτα της περιοχής δηµιουργούν εκλεκτά εδέσµατα.
Λαµβάνοντας υπόψη την αναπτυγµένη τουριστική κίνηση του Ζαγορίου, η αύξηση της
καλλιέργειας τους µπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον εισόδηµα στους παραγωγούς και ένα
ποιοτικό τοπικό προϊόν στους επισκέπτες.

7.7 Αµπελοκαλλιέργεια
Η αµπελοκαλλιέργεια, µε µακρά ιστορία και παράδοση στην περιοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου από τον 16ο αιώνα, ήταν από τις ελάχιστες επιλογές για την ενασχόληση µε τη
γεωργία λόγω του έντονου ανάγλυφου του εδάφους που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µεγάλων
και εκµηχανισµένων καλλιεργειών. Η άµπελος εκτείνονταν σε έκταση πολλών χιλιάδων
στρεµµάτων (200.000) σε όλη την περιοχή της Ηπείρου µε επίκεντρο την ονοµαστή Ζίτσα.
Σήµερα στην Περιφέρεια Ηπείρου καλλιεργούνται συνολικά περίπου 5.750
στρέµµατα οινοποιήσιµων αµπελιών. Από αυτά, τα 5.000 στρέµµατα βρίσκονται στην
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και τα υπόλοιπα στις ΠΕ Άρτας, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας.
Το µεγαλύτερο µέρος της αµπελοκαλλιέργειας στην ΠΕ Ιωαννίνων συγκεντρώνεται
στις ασβεστολιθικής προέλευσης, πλαγιές της αµπελουργικής ζώνης της Ζίτσας σε υψόµετρο
700µ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Η αµπελουργική ζώνη περιλαµβάνει έξι τοπικές
κοινότητες (Ζίτσας, Πρωτόπαππα, Καρίτσας, Λιγοψάς, Κληµατιάς και Γαβρισίων).

7.7.1 Οίνοι
Η Ζίτσα έχει εδραιώσει τη φήµη της ως κατεξοχήν αµπελουργική και οινοπαραγωγική
περιοχή ενώ οι οίνοι της είναι γνωστοί τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις αγορές του
εξωτερικού. Ήδη από το 1972 οι οίνοι της αµπελουργικής ζώνης Ζίτσας αναγνωρίζονται και
νοµοθετικά ως
Ονοµασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας (ΟΠΑΠ-VQPRD). Η
αναγνώριση αυτή οφείλεται στον άριστο συνδυασµό των εξής παραγόντων:
1. στο έδαφος, που δίνει µικρή αλλά άριστης ποιότητας παραγωγή,
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2. στο µικροκλίµα της περιοχής,
3. στην γηγενή ποικιλία Ντεµπίνα. Η Ντεµπίνα είναι µια σπάνια και εκλεκτή λευκή ποικιλία
σταφυλιών, µε ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συνιστώµενη για την περιοχή
και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργούµενης έκτασης στην
Περιφέρεια µε περίπου 4500 στρέµµατα εκ των οποίων τα 1500 στη ζώνη Ζίτσας και
4. στον ανθρώπινο παράγοντα, την ιστορία, την παράδοση και τους τύπους των κρασιών που
παρασκευάζονταν από παλιά και δεν γίνονται πουθενά αλλού, όπως ο φυσικώς αφρώδης
και ηµιαφρώδης οίνος της περιοχής.
Στην περιοχή της Ζίτσας αλλά και στην περιοχή του Μετσόβου, που είναι η δεύτερη
βασική περιοχή αµπελοκαλλιέργειας στην ΠΕ Ιωαννίνων, εκτός από την Ντεµπίνα
καλλιεργούνται και οι λευκές ποικιλίες Traminer και Chardonnay και οι ερυθρές Cabernet
Sauvignon και Merlot. Επίσης, καλλιεργούνται οι γηγενείς ποικιλίες Βλάχικο και Μπεκάρι οι
οποίες έχουν πολύ καλές προοπτικές για το µέλλον του κρασιού στην Ήπειρο.
Στην ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τον ΟΠΑΠ Ζίτσα παράγονται και οι Τοπικοί Οίνοι
Ιωαννίνων και Μετσόβου ενώ σε όλη την Ήπειρο ο Τοπικός Ηπείρου (Πίνακας 7.17).
Πίνακας 7.17: Παραγόµενοι Οίνοι της Περιφέρειας Ηπείρου µε Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης και Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη
Κατηγορία
∆ηµοσιευµένες
Α/Α
Προϊόν/Ονοµασία
αναγνώρισης
προδιαγραφές
40/A/17.3.1972
287/B/27.4.1972
1
Ζίτσα
ΠΟΠ
617/B/12.10.1992
747/B/30.8.1995
126/Β/26-2-97
2
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων
ΠΓΕ
262/Β/7-4-1997
3
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος
ΠΓΕ
657/B/23-5-00
140/Β/3-3-97
4
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος
ΠΓΕ
1125/Β/23-7-2010
Στην Ζίτσα λειτουργούν τρία σύγχρονα οινοποιεία που τυποποιούν τα κρασιά της
περιοχής εκ των οποίων το ένα είναι Συνεταιριστικό. Η ίδρυση του Συνεταιριστικού
Οινοποιείου αλλά και των άλλων που ιδρύθηκαν αργότερα βοήθησαν ώστε να διασωθεί η
σπάνια αυτή αµπελουργική ζώνη που κινδύνευσε µε ολοκληρωτική εξαφάνιση λόγω της
φυλλοξήρας και συγχρόνως έδωσε πνοή σε µια περιοχή µε µικρές δυνατότητες επιβίωσης.
Το τέταρτο οινοποιείο στην ΠΕ Ιωαννίνων βρίσκεται στο Μέτσοβο και ιδρύθηκε από
τον Ευάγγελο Αβέρωφ ο οποίος δηµιούργησε έναν από τους πιο φηµισµένους και ορεινούς
αµπελώνες της χώρα µας σε υψόµετρο 900-1000µ. Ο αµπελώνας και το οινοποιείο
διαδραµάτισαν τεράστιο ρόλο στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του
Μετσόβου.
Όλα τα παραπάνω οινοποιεία επενδύουν συνεχώς στην ποιοτική αναβάθµιση των
προϊόντων τους χρησιµοποιώντας νέες µεθόδους οινοποίησης και στη δηµιουργία νέων τύπων
κρασιών αλλά και ξεχωριστών προϊόντων µε βάση το σταφύλι. Το αποτέλεσµα της
προσπάθειας αυτής επιβραβεύεται από τις διεθνείς διακρίσεις και βραβεία που λαµβάνουν
συνεχώς οι οίνοι της περιοχής µας.
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Πίνακας 7.18: Ποσότητα οίνων κατά κατηγορία που παρήχθησαν την αµπελουργική περίοδο
2009-2010 σε εκατόλιτρα (HL) από τα οινοποιεία της ΠΕ Ιωαννίνων
Οίνοι ΠΟΠ

Οίνοι ΠΓΕ

Οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Ερυθροί

Λευκοί

Ερυθροί

Λευκοί

Ερυθροί

Λευκοί

-

2362,07

457,63

1364,85

404,03

2046,38

Όσο αφορά στις εναλλακτικές µεθόδους καλλιέργειας στην ΠΕ Ιωαννίνων η
βιολογική καλλιέργεια αµπέλου καλύπτει συνολικά έκταση 150 περίπου στρεµµάτων που
εντοπίζονται στην αµπελουργική ζώνη της Ζίτσας ενώ καλλιεργούνται και περί τα 40
στρέµµατα µε την µέθοδο της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.
Στη Ζίτσα δραστηριοποιείται ο µοναδικός συνεταιρισµός του είδους, ο «Αγροτικός
Συνεταιρισµός Βιοκαλλιεργητών-Αµπελουργών Ζίτσας» αποτελούµενος από 7 µόλις µέλη.
Οι βιοκαλλιεργητές απολαµβάνουν αυξηµένη τιµή πώλησης του προϊόντος τους.
7.7.1.1 ∆υνατά σηµεία αµπελοκαλλιέργειας-οινοπαραγωγής
1. Η µοναδικότητα του τοπωνυµίου Ζίτσα συνώνυµο της εξαιρετικής ποιότητας.
2. Οι γηγενείς ποικιλίες Ντεµπίνα, Βλάχικο και Μπεκάρι, µοναδικές στον κόσµο, που σε
συνδυασµό µε το έδαφος και το ιδιαίτερο κλίµα δίνουν οίνους άριστης ποιότητας.
3. Η ύπαρξη σύγχρονων οινοποιείων µε υψηλές προδιαγραφές, στελεχωµένα µε έµπειρο
επιστηµονικό προσωπικό.
4. Η εξασφάλιση στους αµπελουργούς µιας από τις πιο υψηλές τιµές πώλησης για λευκά
σταφύλια στην Ελλάδα, χάρη στην εξαιρετική ποιότητα της Ντεµπίνας.
7.7.1.2 Αδύνατα σηµεία αµπελοκαλλιέργειας-οινοπαραγωγής
1. Υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας της εφαρµογής παλιών καλλιεργητικών µεθόδων και
του πολυτεµαχισµού των εκµεταλλεύσεων.
2. Υψηλός ανταγωνισµός από φθηνά ξένα αλλά και ελληνικά κρασιά χαµηλής ποιότητας.
3. Η καλλιέργεια 70 µόνο στρεµµάτων µε τις τοπικές ποικιλίες Βλάχικο και Μπεκάρι οι
οποίες δίνουν εξαιρετικής ποιότητας οίνους και η καλλιέργεια ξένων ποικιλιών που δεν
έχουν πια ιδιαίτερη ζήτηση στην εγχώρια και ξένη αγορά.
4. Η ύπαρξη µόλις 120 στρεµµάτων βιολογικών αµπελώνων.
5. Τα υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης στην περιοχή, µε αποτέλεσµα τη µείωση της
παραγωγής λόγω ασθενειών.
6. Έλλειψη τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης των αµπελουργών από εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό των υπηρεσιών που εµπλέκονται στον αµπελοοινικό τοµέα.

7.7.1.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της αµπελοκαλλιέργειας-οινοπαραγωγής
1. Αναδιάρθρωση των παλιών αµπελώνων µε σκοπό τη διευκόλυνση των καλλιεργητικών
εργασιών και τη µείωση του κόστους παραγωγής.
2. Προώθηση της φύτευσης νέων αµπελώνων µε τις γηγενείς ποικιλίες Βλάχικο και
Μπεκάρι. Οι ερυθρές αυτές ποικιλίες µαζί µε την Ντεµπίνα µπορούν να αποδώσουν
εξαιρετικά την ιδιαιτερότητα της Ηπείρου στον τοµέα του κρασιού. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι ακόµη και βασικές οινοπαραγωγικές χώρες όπως η Γαλλία και η Γερµανία προτιµούν
τα αµιγώς ελληνικά κρασιά λόγω της µοναδικότητας των ποικιλιών τους.
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3. Πιστοποίηση των ερυθρών ποικιλιών «Βλάχικο» και «Μπεκάρι» για παραγωγή οίνων
ΠΟΠ.
4. Μετατροπή των συµβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές ή καλλιέργεια τους µε τη
µέθοδο της ολοκληρωµένης διαχείρισης καθώς το περιβάλλον της περιοχής ευνοεί αυτές
τις φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους καλλιέργειας. Το αποτέλεσµα θα είναι οι
αµπελοκαλλιεργητές να απολαµβάνουν ακόµη υψηλότερες τιµές και οι καταναλωτές
ακόµη πιο ποιοτικό κρασί.
5. Σύσταση οµάδων παραγωγών-συνεταιρισµών ολοκληρωµένης διαχείρισης ή βιολογικής
καλλιέργειας αµπέλου. Οι οργανώσεις παραγωγών εκτός του ότι έχουν ξεχωριστή
δυνατότητα χρηµατοδότησης και επιδοτήσεων από την Ε.Ε., παράλληλα βελτιώνουν
σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των εκµεταλλεύσεων των µελών τους, αφού µπορούν
να διαπραγµατεύονται µαζικά τα παραγόµενα προϊόντα.
6. Ίδρυση αλλά και εκσυγχρονισµός και πιστοποίηση των υφιστάµενων οινοποιείων µε
πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
7. Προώθηση των εξαγωγών µέσω της σύνδεσης των ηπειρωτικών οίνων µε την ελληνική
κουλτούρα και τη µεσογειακή διατροφή.
8. Ανάπτυξη του τοµέα του οινοτουρισµού που ευνοείται πλέον από την ολοκλήρωση της
Εγνατίας οδού («∆ρόµοι του κρασιού», αγροτουρισµός και επισκέψιµα οινοποιεία).
9. Προβολή των οίνων της περιοχής σε εκθέσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού.
10. Εκπαίδευση και κατάρτιση των αµπελουργών σε θέµατα καλλιέργειας, κανόνων ορθής
γεωργικής πρακτικής, οινοποίησης, πιστοποίησης και εµπορίας.
11. Αυστηρή τήρηση του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) 479/2008 για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς από όλους όσοι ασχολούνται µε τον κλάδο, ώστε να
εξασφαλιστεί η εξαιρετική ποιότητα των τοπικών οίνων της περιοχής αλλά ταυτόχρονα
να αποφευχθεί η παραπλάνηση των καταναλωτών.
12. Αξιοποίηση των επιδοτούµενων προγραµµάτων για την επίτευξη όλων των παραπάνω,
όπως:
•

«Αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων».

•

«Βιολογική Γεωργία».

•

«Ενηµέρωση και προώθηση γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις
τρίτες χώρες».

•

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Κυρίαρχος στόχος του µέτρου είναι η
αύξηση της προστιθέµενης αξίας γεωργικών προϊόντων των πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων µε την στήριξή τους σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης
καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και
της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

•

«Ενηµέρωση-προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα
των τροφίµων». Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών
που παράγουν προϊόντα ποιότητας, µε στόχο τόσο την ενηµέρωση των καταναλωτών
σε ότι αφορά την διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών, όσο και
την προώθησή τους.
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7.7.2 Τσίπουρο
Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό αλκοολούχο ποτό το οποίο ξεκίνησε την πορεία του
πριν από επτά περίπου αιώνες στα µοναστήρια του Αγίου Όρους. Με τα χρόνια εξαπλώθηκε
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την
Κρήτη. Η τσικουδιά στην Κρήτη είναι κάτι ανάλογο, ωστόσο η κυριότερη διαφορά είναι ότι η
τσικουδιά είναι προϊόν µονής απόσταξης. Το τσίπουρο παρασκευάζεται από την απόσταξη
των στέµφυλων, δηλαδή από τα υπολείµµατα των σταφυλιών που µένουν µετά το πάτηµα και
την εξαγωγή του µούστου για την παραγωγή κρασιού. Για την παραγωγή του µπορεί να
χρησιµοποιηθούν τόσο λευκά όσο και κόκκινα σταφύλια. Το τσίπουρο είναι παραδοσιακά
συνδεδεµένο µε τη διατροφή και την κουλτούρα των Ηπειρωτών. Το τσίπουρο, ως ποτό που
προέρχεται από το σταφύλι, µας παραπέµπει διαχρονικά στις παραδοσιακές αξίες της
ελληνικής φύσης, στα πολύτιµα αγαθά της υπαίθρου µας και στον αυθεντικό και φιλόξενο
χαρακτήρα των ανθρώπων µας. Από παλιά παραµένει το κατ’ εξοχήν κέρασµα της φιλοξενίας
µας.
Μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η παραγωγή τσίπουρου γινόταν
αποκλειστικά “κατ’ οίκον”, δεν υπήρχε δηλαδή µαζική βιοµηχανική παραγωγή. Ακόµη και
σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής του τσίπουρου γίνεται από µεµονωµένους
παραγωγούς. Ωστόσο στην Ήπειρο τσίπουρο παρασκευάζεται σε όλα τα οινοποιεία που
βρίσκονται στην ΠΕ Ιωαννίνων, ενώ λειτουργούν αποστακτήρια και στις υπόλοιπες
Περιφερειακές Ενότητες. Ένα µικρό µέρος της παραγωγής εξάγεται από τα οινοποιεία σε
χώρες της Ευρώπης.
Τα καλής ποιότητας σταφύλια είναι βασική προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικού
τσίπουρου. Εποµένως, καθοριστικό ρόλο στο τελικό προϊόν παίζουν η ποικιλία των
σταφυλιών, η σύσταση του εδάφους του αµπελώνα, το υψόµετρο και ο προσανατολισµός του,
οι καλλιεργητικές πρακτικές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, όλοι αυτοί οι παράγοντες
συνδυάζονται µοναδικά στην περιοχή της Ηπείρου. Ειδικά η γηγενής ποικιλία Ντεµπίνα
εκτός από τους πολυφηµισµένους οίνους δίνει και εξαιρετικής ποιότητας τσίπουρο.

7.7.2.1 ∆υνατά σηµεία παραγωγής τσίπουρου
1. Αναγνώριση της Γεωγραφικής Ένδειξης «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο» για το τσίπουρο που
παράγεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου ( Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011).
2. Στην εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών το τσίπουρο εµφανίζει θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης.
3. Η ποιότητα και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του ηπειρώτικου τσίπουρου. Το γεγονός
ότι στο ηπειρώτικο τσίπουρο δεν προστίθενται αρωµατικοί σπόροι ή φυτά, το κάνουν να
ξεχωρίζει από τα τσίπουρα των υπόλοιπων περιοχών.
4. Στην τελευταία αναθεώρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά, το
τσίπουρο/η τσικουδιά αναγνωρίστηκαν ως προστατευόµενες ονοµασίες ποτών που
παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

7.7.2.2 Αδύνατα σηµεία παραγωγής τσίπουρου
1. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή και διάθεση χύµα τσίπουρου χωρίς άδεια.
2. Η χαµηλή τιµή εξαγωγής που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.
3. Η κυριαρχία του χύµα προϊόντος δυσχεραίνει τις προσπάθειες καθιέρωσης στο εξωτερικό.
4. Αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την υπερβολική χρήση.
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7.7.2.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής τσίπουρου
1. ∆ηµιουργία οµάδας παραγωγών.
2. Επιτακτική ανάγκη για παραγωγή και εµφιάλωση του τσίπουρου από οργανωµένες
µονάδες µε υποδοµές τελευταίας τεχνολογίας, µε τη χρήση σύγχρονης τεχνογνωσίας και
µε µοντέρνους τρόπους προσέγγισης της αγοράς ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά του, να
αναβαθµιστεί η εικόνα του και να µπουν οι βάσεις για διεθνή ανάδειξη και καθιέρωση
του.
3. Προώθηση και προβολή του ηπειρώτικου τσίπουρου.

7.8 Κτηνοτροφικά φυτά
Τα κτηνοτροφικά φυτά αποτελούν την επικρατέστερη καλλιέργεια των αρδευόµενων
εκτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Τα κυριότερα είδη
που καλλιεργούνται σ’ αυτές είναι ο αραβόσιτος για καρπό και η µηδική για σανό. Μικρό
ποσοστό των φυτών αυτών χρησιµοποιείται και για την παραγωγή ενσιρωµάτων που λόγω
της ιδιοσυστασίας τους έχουν ιδιαίτερη σηµασία στη διατροφή των µηρυκαστικών. Σε
αρδευόµενες εκτάσεις σε µικρή πάντως κλίµακα καλλιεργούνται ετήσια τριφύλλια, σόργο
αλλά και άλλα είδη ως τεχνητοί λειµώνες.
Σε ξηρικές εκτάσεις καλλιεργούνται µηδική και κυρίως διάφορα χειµερινά σιτηρά
(ακόµη και µέσα σε ελαιώνες), που βοσκούνται ως γρασίδια το χειµώνα, στο τέλος δε της
άνοιξης αρκετά από αυτά χρησιµοποιούνται επιπρόσθετα για σανό, ενώ πολύ λίγα αφήνονται
να θεριστούν για παραγωγή καρπού.
Τα τελευταία χρόνια έκανε την εµφάνισή της και η καλλιέργεια βιολογικών
κτηνοτροφικών φυτών χωρίς ωστόσο να ικανοποιούνται επαρκώς οι ανάγκες της βιολογικής
κτηνοτροφίας της ευρύτερης περιοχής. Τα βιολογικά κτηνοτροφικά φυτά είναι και η µόνη
πιστοποιηµένη ποιοτική κατηγορία, αφού στα υπόλοιπα δεν εφαρµόζεται καµία διαδικασία
πιστοποίησης.
Η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών είναι µια καλλιέργεια µε υψηλές απαιτήσεις σε
νερό άρδευσης που κατά κανόνα γίνεται µε συστήµατα τεχνητής βροχής υπό πίεση. Η ούτως
ή άλλως όµως υψηλή ενεργειακή απαίτηση για την άρδευση επιτείνεται ακόµη περισσότερο
από την αλόγιστη χρήση νερού και ιδίως στις περιοχές όπου οι αποστάσεις και το ύψος
άντλησης είναι µεγάλα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι σε αρκετούς Τ.Ο.Ε.Β. έχουν συσσωρευτεί
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των αρδευτικών
δικτύων, συνεπώς και την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών.
Παρά την ικανοποιητική στρεµµατική απόδοση των καλλιεργειών, η πρόσοδος για
τους παραγωγούς παραµένει χαµηλή αφ’ ενός µεν λόγω του µικρού γεωργικού κλήρου
αφετέρου λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής. Το γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη όχι
µόνο στην επέκταση της καλλιέργειας που απαιτεί ο κτηνοτροφικός κλάδος της περιοχής
αλλά ακόµα και για τη διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα
µε τα κυριότερα είδη κτηνοτροφικών φυτών που καλλιεργούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
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Πίνακας 7.19: Καλλιεργούµενα κτηνοτροφικά φυτά ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή
Έκταση σε
Παραγόµενη
Κτηνοτροφικά φυτά
Ενότητα
στρέµµατα
ποσότητα σε τόνους

Άρτας

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Πρέβεζας

Αραβόσιτος

12.500

15.000

Μηδική

42.997

52.200

Λοιπά

25.591

16.309

Αραβόσιτος

14.600

21.000

Μηδική

17.600

21.000

Λοιπά

7.500

5.500

Αραβόσιτος

31.000

31.000

Μηδική

60.000

50.000

Λοιπά

12.000

6000

Αραβόσιτος

40.000

43.300

Μηδική

46.000

59.800

Λοιπά

10.500

5250

Όσον αφορά την βιολογική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, τα σχετικά στοιχεία
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 7.20: Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών
Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών (σε στρέµµατα)
Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας

1.860

Θεσπρωτίας

2.150

Ιωαννίνων

3.500

Πρέβεζας

1.300

Οι ζωοτροφές που παράγονται απ’ τις εκτάσεις αυτές, βρίσκονται κατά παράδοση
στην πρώτη θέση προτίµησης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής, γεγονός
που δικαιολογείται απ’ τη διαχρονική διαπίστωση ότι είναι άριστης ποιότητάς και υψηλής
θρεπτικής αξίας. Σε συνδυασµό µε τις φυσικές βοσκές αποτελούν και το συγκριτικό
πλεονέκτηµα της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας στην Ήπειρο.
Παρά την σηµαντική έκταση που καταλαµβάνουν τα κτηνοτροφικά φυτά, όπως
φαίνεται στον προηγούµενο πίνακα, η Περιφέρεια εξακολουθεί να είναι ελλειµµατική σε
ζωοτροφές λόγω των µεγάλων αναγκών που έχει ο ιδιαίτερα ανεπτυγµένος κτηνοτροφικός
τοµέας στην περιοχή.
Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται ενδεικτικά οι ποσότητες ζωοτροφών που
εισήχθησαν κατά το έτος 2010 από το λιµάνι της Πρέβεζας για την κάλυψη των αναγκών της
κτηνοτροφίας της Ηπείρου.
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Πίνακας 7.21: Εισαγόµενες ζωοτροφές ανά είδος και αξία
Είδος
Ποσότητα σε τόνους

Αξία σε Ευρώ

Αραβόσιτος

75.000

15.180.000

Σιτάρι

48.500

12.610.000

Σογιάλευρο

86.500

8.650.000

Κριθάρι

14.500

4.000.000

Η κτηνοτροφία στην περιοχή και γενικότερα στη χώρα, παρά την σηµαντική της
πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια, έχει ακόµη πολλά περιθώρια για περεταίρω ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµό. Ως εκ τούτου οι ανάγκες διατροφής των ζώων θα είναι αυξηµένες, η δε
κάλυψή τους µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε παραγόµενες ζωοτροφές, αφού οι
εδαφοκλιµατικές συνθήκες δεν προσφέρονται για µια θεαµατική αύξηση των φυσικών
βοσκών. Το υψηλό κόστος µεταφοράς των χονδροειδών ζωοτροφών και η σηµαντική
διακύµανση τιµών στις συµπυκνωµένες, κυρίως στα δηµητριακά, αυξάνουν το κόστος
παραγωγής της κτηνοτροφίας επιτείνοντας την αβεβαιότητα στον κλάδο. Παραµένει
εποµένως βασικό ζητούµενο η τοπική παραγωγή ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας και
σταθερής ποιότητας ώστε να καλύπτονται πληρέστερα οι ανάγκες της εντατικοποιηµένης (και
όχι µόνο) κτηνοτροφίας µε το µικρότερο δυνατό κόστος και σύγχρονες προδιαγραφές µε
πιστοποίηση. Ο στόχος λοιπόν για παραγωγή περισσότερων και καλύτερων κτηνοτροφικών
προϊόντων, προϋποθέτει αναµφίβολα την αύξηση και εντατικοποίηση της καλλιέργειας των
κτηνοτροφικών φυτών. Λογική συνέπεια των παραπάνω είναι και η ανάγκη να στρέφονται
αρκετοί κτηνοτρόφοι στην ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών σε ιδιόκτητες ή και µισθωµένες
εκτάσεις.

7.8.1 ∆υνατά σηµεία της καλλιέργειας
1. Η δυνατότητα απορρόφησης της παραγωγής που εξασφαλίζεται από τον ιδιαίτερα
ανεπτυγµένο κλάδο της κτηνοτροφίας.
2. Η επάρκεια του µηχανολογικού εξοπλισµού.
3. Η ύπαρξη των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων.

7.8.2 Αδύνατα σηµεία της καλλιέργειας
1. Το υψηλό συνολικό κόστος παραγωγής.
2. Η έλλειψη πιστοποίησης.
3. Η µη ορθολογική χρήση εισροών όπως το νερό άρδευσης που σε αρκετές περιπτώσεις,
λόγω του κόστους άντλησης, επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος.
4. Οι µεγάλες διακυµάνσεις τιµών, κυρίως στα δηµητριακά, που δυσχεραίνουν τον
προγραµµατισµό.
5. Η έλλειψη καλλιεργειών πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών.

7.8.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας
1. Σχεδιασµός – υλοποίηση – αποπεράτωση αναδασµών και εγγειοβελτιωτικών έργων που
θα ευνοήσουν την επέκταση της καλλιέργειας µε στόχο την κάλυψη των αναγκών της
Περιφέρειας.
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2. Αύξηση παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών βιολογικής καλλιέργειας για την κάλυψη των
αναγκών της βιολογικής κτηνοτροφίας.
3. Εφαρµογή καλλιεργητικών πρακτικών που θα εξασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών
προϊόντων σταθερής ποιότητας.
4. Εφαρµογή διαδικασιών πιστοποίησης.
5. ∆ιερεύνηση προώθησης των προϊόντων µε όρους συµβολαιακής γεωργίας.

7.9 Αρωµατικά – Φαρµακευτικά Φυτά
Στην Περιφέρεια Ηπείρου δεν γίνεται συστηµατική καλλιέργεια αρωµατικών
φαρµακευτικών φυτών υπάρχουν όµως πολλά είδη αυτοφυών σχεδόν σε ολόκληρη την
Περιφέρεια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά
που απαντώνται στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου.
Πίνακας 7.22: Αρωµατικά φυτά που απαντώνται στην Περιφέρεια Ηπείρου
Κοινή ονοµασία
Βοτανική ονοµασία
Τσάι του βουνού
Πίγανη
Φασκόµηλο
Θυµάρι
Χαµοµήλι
Μέντα
Φλισκούνι
Σαλέπι
Βάλσαµο (υπερικό)
∆υόσµος
Θρούµπι
Τίλιο
Μελισσόχορτο
Μολόχα
Αφροξυλιά (σαµπούκος ο µελανός)
Φτέρη
Άγριο τριαντάφυλλο
Καλεντούλα
Ύσσωπος
Τσουκνίδα
∆ενδρολίβανο
∆άφνη
Ευκάλυπτος
Γαϊδουράγκαθο
Λαδανιά
Εκουϊζέτο

Sideritis scardica
Origanum vulgare
Salvia officinalis
Thymus vulgaris
Matricaria chamomile
Mentha piperita
Mentha pulegium
Orchis mascula
Hypericum perforatum
Mentha viridis
Satureja Montana
Tilia cordata
Melissa officinalis
Malva silvestris
Sambucus nigra
Pteridium aquilinum
Rosa gallica
Calendula arvensis
Hyssopus officinalis
Urtica dioica
Rosmarinus officinalis
Laurus nobillis
Eucalyptus sp.
Carlina corbymosa
Cistus creticus
Equisetum arvense

Στην Π.Ε Ιωαννίνων δραστηριοποιείται µία εταιρία η οποία παράγει αιθέρια έλαια
από διάφορα αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά (αφροξυλιά, χαµοµήλι, φτέρη, άγριο
τριαντάφυλλο, καλεντούλα, µολόχα, βάλσαµο, µελισσόχορτο, ύσσωπο, καρυδιά, τσουκνίδα,
δενδρολίβανο, δάφνη) τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από αυτοφυή βλάστηση που
βρίσκεται στην κοιλάδα της ∆ωδώνης. Υπάρχουν επίσης µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή
µεµονωµένα άτοµα που συλλέγουν τα αυτοφυή φυτά της περιοχής τους, κυρίως τσάι του
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βουνού, χαµοµήλι και ρίγανη και τα εµπορεύονται σε τοπικό επίπεδο. Από µια τέτοια µικρή
επιχείρηση της Π.Ε Θεσπρωτίας έχει γίνει προσπάθεια συνεργασίας µε φαρµακευτικές
εταιρίες ή εταιρίες καλλυντικών, µε σκοπό την προµήθεια πιστοποιηµένων βιολογικών
αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η πιστοποίηση της
δεδοµένης ποιότητας, η βελτίωση της συσκευασίας, ο εµπλουτισµός της αρωµατικής
χλωρίδας στις ορεινές περιοχές βάσει ειδικών προγραµµάτων, αλλά και η συλλογή µε τον
κατάλληλο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα, θα έδινε µια
δυνατότητα αύξησης του εισοδήµατος των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Η ύπαρξη των περισσότερων αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών ως αυτοφυή σε
ολόκληρη την περιφέρεια, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν ευνοϊκές εδαφοκλιµατικές
συνθήκες (υπέδαφος, διάταξη των ορεινών όγκων, σύσταση εδάφους, κλίµατος) για την
ανάπτυξη τους. Αυτό σηµαίνει ότι η καλλιέργεια τους στην περιοχή µπορεί να αποτελέσει µια
εναλλακτική λύση για την αξιοποίηση µειονεκτικών, ορεινών ή ηµιορεινών εκτάσεων, εκεί
όπου οι αγροί δεν µπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά µε τη χρήση άλλων καλλιεργειών.
Ευνοείται τοιουτοτρόπως η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η αύξηση του εισοδήµατος των
παραγωγών και η ανάπτυξη επιχειρηµατικών ή άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων που
ευνοούνται από τα αρωµατικά φυτά όπως η µελισσοκοµία, µε εξυπηρέτηση βεβαίως και του
επιπρόσθετου στόχου της συγκράτησης του ανθρώπινου δυναµικού στην ύπαιθρο. Για να
µπορέσει όµως ο κλάδος να εκδηλώσει την δυναµικότητά του, πρέπει από τις ατοµικές και
µεµονωµένες προσπάθειες να περάσει στην αναζήτηση πιο οργανωµένων συλλογικών
σχηµάτων (π.χ. µέσα από την προώθηση του θεσµού της συµβολαιακής γεωργίας) που να
µπορούν να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο την πρωτογενή
παραγωγή. Τέτοια σχήµατα έχουν δυνατότητα:
1. Να εκµεταλλευτούν τη διεθνή τάση αντικατάστασης χηµικών υλικών µε ουσίες φυτικής
προέλευσης τόσο στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών όσο και στη φαρµακοβιοµηχανία.
2. Να συµβάλλουν είτε από µόνα τους είτε µέσω συµπράξεων τόσο στην τεχνογνωσία του
κλάδου όσο και στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων.
3. Να ενισχύσουν επίσης την προβολή και προώθηση των παραγόµενων προϊόντων.

7.9.1 ∆υνατά σηµεία αρωµατικών – φαρµακευτικών φυτών
1. Οι ευνοϊκές εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής.
2. Η µεγάλη ποικιλία αυτοφυών αρωµατικών φυτών.
3. Η άριστη ποιότητα προϊόντων.

7.9.2 Αδύνατα σηµεία αρωµατικών – φαρµακευτικών φυτών
1. Η ανεξέλεγκτη συγκοµιδή, σε συνάρτηση µε συνήθεις ανεπίτρεπτες πρακτικές (ξερίζωµα
φυτών), µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της φυσικής χλωρίδας.
2. Η αδυναµία εκτίµησης των συλλεγόµενων ποσοτήτων λόγω και της περιστασιακής
συλλογής.
3. Οι αδυναµίες στην τυποποίηση και συσκευασία.
4. Η έλλειψη πιστοποίησης για κατεξοχήν βιολογικά προϊόντα.
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7.9.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη των αρωµατικών – φαρµακευτικών
φυτών
1. Εκπόνηση ειδικών προγραµµάτων εµπλουτισµού της χλωρίδας µε αρωµατικά –
φαρµακευτικά φυτά.
2. Ενηµέρωση και έλεγχος για την ορθή συγκοµιδή των αυτοφυών φυτών.
3. Πιστοποίηση των προϊόντων ως βιολογικά.
4. Τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων.
5. Προβολή των προϊόντων προβάλλοντας παράλληλα και τις µοναδικές ευεργετικές τους
ιδιότητες.
6. Επιστηµονική και τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη της καλλιέργειας αρωµατικών –
φαρµακευτικών φυτών.
7. Αναζήτηση συλλογικών σχηµάτων για την απορρόφηση και αξιοποίηση της παραγωγής.
8. ∆ηµιουργία µικρών µονάδων συσκευασίας και µεταποίησης που θα απορροφούν τα
τοπικά παραγόµενα προϊόντα και ενθάρρυνση για την συνεργασία τους µε µεγαλύτερες
µονάδες.
9. Κατοχύρωση τοπικών ποικιλιών αρωµατικών και φαρµακευτικών ειδών.

7.10 Γενικές Προτάσεις για την Φυτική Παραγωγή
1. ∆εδοµένου ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν ακριβότερο κόστος παραγωγής από αυτά των
γειτονικών και άµεσα ανταγωνιστικών χωρών, θα πρέπει να πωλούνται τυποποιηµένα,
συσκευασµένα, πιστοποιηµένα και επώνυµα και να προωθούνται σε απαιτητικότερες
αγορές για να απολαµβάνουν καλύτερες τιµές πώλησης.
2. Εφαρµογή των κοινοτικών και ελληνικών νοµοθετηµένων προδιαγραφών για τη διαλογή
– τυποποίηση – συσκευασία – σήµανση των αγροτικών προϊόντων ώστε να διακινούνται
νόµιµα και επώνυµα και να καταπολεµείται αποτελεσµατικότερα η ελληνοποίηση
εισαγοµένων προϊόντων.
3. Έρευνα και διατήρηση του γενετικού υλικού και in situ καλλιέργεια των απειλούµενων
τοπικών ειδών και ποικιλιών σε συνεργασία µε τα ερευνητικά ιδρύµατα, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
4. ∆ηµιουργία των απαραίτητων εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων και τη σωστή
ενηµέρωση και καθοδήγηση των αγροτών, όπως:
i. η αποτύπωση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών σε σύστηµα γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS).
ii. οι µελέτες προσαρµοστικότητας για το φυτικό υλικό που πρόκειται να καλλιεργηθεί
και ιδιαίτερα αν πρόκειται για δενδρώδεις πολυετείς καλλιέργειες.
5. Ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων όλης της πεδιάδας της Άρτας.
6. Εκσυγχρονισµός των αντλιοστασίων Βίγλας και Στρογγυλής, δεδοµένου ότι από την
άρτια λειτουργία τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων
στην πεδιάδα της Άρτας.
7. Συµµετοχή στη διαδικασία και τους ελέγχους πιστοποίησης βιολογικών και γενικότερα
ποιοτικών προϊόντων των γεωπόνων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής.
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8. Ενίσχυση των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων στα πλαίσια της αναθεώρησης του
προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
9. Αύξηση και επιτάχυνση των απορροφήσεων από τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα.
10. Ενίσχυση των µικρών επενδυτικών προγραµµάτων και των µικρών Σχεδίων Βελτίωσης.
11. Μείωση του Φ.Π.Α. στα αγροτικά προϊόντα .
12. Καθορισµός χρήσεων γης (γεωργική γη, χορτολιβαδικές εκτάσεις, βοσκότοποι).
13. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε όλους τους τοµείς φυτικής
παραγωγής.
14. Ενίσχυση του ρόλου των γεωτεχνικών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής, ώστε να εµπλέκονται πιο ενεργά στην αγροτική ανάπτυξη της κάθε
περιοχής. Ο ρόλος οργανισµών π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και του Υπουργείου µε τη
συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων να εµπλέκει ενεργά τη συµµετοχή των γεωπόνων των
κατά τόπους ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
15. Η πολιτική για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε. να
προστατεύει τα εγχώρια παραγόµενα προϊόντα ώστε να µη ταυτοποιούνται ξένα αγροτικά
προϊόντα σαν ελληνικά.
16. ∆ιεύρυνση του µεριδίου αγοράς των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε ξένες υγιείς και
ανταγωνιστικές αγορές.
17. Μείωση του κόστους των διαδικασιών εξαγωγής από τους εξαγωγείς.
18. Μείωση του κόστους του αγροτικού εξηλεκτρισµού.
19. Στήριξη ολοκληρωµένης καταπολέµησης εχθρών µε προστασία της ντόπιας ωφέλιµης
πανίδας.
20. Ενηµερωτική καµπάνια όχι µόνο για τη νοµοθετική υποχρέωση αλλά και για τα
οικονοµικά οφέλη της συσκευασίας στις Οργανώσεις Παραγωγών, εµπόρους και
µεµονωµένους παραγωγούς.

7.11 Μελισσοκοµία
Η µελισσοκοµία είναι µία σηµαντική παραγωγική δραστηριότητα µε την οποία
µπορούν να αξιοποιούνται µε εξαιρετικά αποτελεσµατικό τρόπο οι δυνατότητες της
Ελληνικής φύσης και να εξασφαλίζει µε σχετικά µικρές εισροές ικανοποιητικό εισόδηµα
στους µελισσοκόµους
ακόµη και σε περιοχές που δεν προσφέρονται για άλλες
δραστηριότητες. Παράλληλα η µελισσοκοµία είναι αποδεδειγµένα πολύ σηµαντική για την
διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και ειδικά σε περιοχές µε εύθραυστα οικολογικά
χαρακτηριστικά.
Η παραγωγή µελιού, αναπτύσσεται τελευταία στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. Η µελισσοκοµία είναι κυρίως νοµαδική και απασχολεί
αρκετούς ανθρώπους µε µικρού έως µεσαίου µεγέθους εκµεταλλεύσεις εκτός λίγων
εξαιρέσεων, το δε παραγόµενο προϊόν διατίθεται κυρίως στην τοπική αγορά. Όσον αφορά την
τυποποίηση και συσκευασία, αυτές δεν γίνονται σε ευρεία κλίµακα και συστηµατικά.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ο αριθµός των µελισσοκόµων και ο
αριθµός των κυψελών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
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Πίνακας 7.23: Αριθµός µελισσοτρόφων και µελισσοσµηνών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Αρ. Εγγεγραµµένων Μελισσοκόµων
Αρ. Κυψελών
Π.Ε Άρτας

315

33.000

Π.Ε Ιωαννίνων

545

32.980

Π.Ε Πρέβεζας

127

9.500

Π.Ε Θεσπρωτίας

250

15.000

(Μέση παραγωγή µελιού: περίπου 10 κιλά ανά κυψέλη)
Λόγω της πλούσιας χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου,
παράγεται εξαιρετικής ποιότητας ανθόµελο, όπως το θυµαρίσιο µέλι, το µέλι από
εσπεριδοειδή αλλά και µέλι από άλλα φυτά. Επίσης, παράγεται αρκετή ποσότητα πευκόµελου
καθώς και µέλι ελάτης. Σε µικρή κλίµακα, παράγονται από περιορισµένο αριθµό
µελισσοκόµων και άλλα προϊόντα κυψέλης όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός.
Τελευταία, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µε δειλά βήµατα και η βιολογική µελισσοκοµία.
Σκοπός είναι η παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας που καλούνται να καλύψουν τις
αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς για βιολογικά προϊόντα. Στον πίνακα που ακολουθεί,
εκτιµάται η κατάσταση της βιολογικής µελισσοκοµίας σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων.
Πίνακας 7.24: Βιολογική µελισσοκοµία (στοιχεία 2010)
Αρ. Κυψελών
Π.Ε Άρτας

295

Π.Ε Ιωαννίνων

28

Π.Ε Θεσπρωτίας

160

Π.Ε Πρέβεζας

65

Παραγωγή µελιού: περίπου 8 κιλά ανά κυψέλη.

7.11.1 ∆υνατά σηµεία της µελισσοκοµίας
1. Η πλούσια χλωρίδα της περιοχής.
2. Η δυναµική ανάπτυξη της µελισσοκοµίας.
3. Το έντονο ενδιαφέρον από νέους µελισσοκόµους.

7.11.2 Αδύνατα σηµεία της µελισσοκοµίας
1. Η έλλειψη τυποποίησης και συσκευασίας.
2. Το ανεπαρκές δίκτυο διανοµής.
3. Η έλλειψη προβολής του µελιού της περιοχής.

7.11.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της µελισσοκοµίας
1. Άµεση στήριξη σε επιστηµονικό και συµβουλευτικό επίπεδο.
2. Απαραίτητες ενέργειες για την προβολή του προϊόντος το οποίο είναι εξαιρετικής
ποιότητας µε µοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της πλούσιας σε µελισσοκοµικά φυτά
χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής.
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3. Απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην τυποποίηση και νοµοθετική κατηγοριοποίηση
του µελιού, στην καλύτερη οργάνωση της αγοράς και στην επίτευξη καλύτερων τιµών για
τους µελισσοκόµους της περιοχής.
4. Εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων και ίδρυση νέων µονάδων τυποποίησης, συσκευασίας
και διακίνησης του µελιού.
5. Αποτελεσµατικός έλεγχος στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων κυψέλης.
6. Ανάληψη ενεργειών για την αναγνώριση του µελιού της περιοχής ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ µε
βάση τα µοναδικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν η ιδιαίτερη χλωρίδα και οι
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής µας.
7. Προώθηση της πιστοποίησης του µελιού ως προϊόν ποιότητας.
8. Ενηµέρωση και εκπαίδευση των µελισσοκόµων αφ’ ενός µεν για την παραγωγή µελιού,
αφ’ ετέρου δε για την δυνατότητα και τους τρόπους παραγωγής και άλλων προϊόντων
κυψέλης όπως γύρη και βασιλικός πολτός.
9. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προώθηση της βιολογικής µελισσοκοµίας η
οποία µπορεί να καλύψει αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις της αγοράς µε όφελος και για
τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές.
10. Λήψη µέτρων για την ορθολογική χρήση φυτοφαρµάκων κατά την περίοδο της
ανθοφορίας, µε ενηµέρωση των καλλιεργητών, αλλά και σχετικούς ελέγχους.
11. ∆ιερεύνηση δυνατότητας δηµιουργίας χώρων τοποθέτησης κυψελών σε δηµόσιες,
δασικές και δηµοτικές εκτάσεις.

7.12 Γαλακτοκοµικά προϊόντα
Στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, µε κύρια δραστηριότητα την
κτηνοτροφία, δηµιουργήθηκε µεγάλη παράδοση στην τυροκοµία, τέχνη γνωστή στους
Έλληνες από τα Οµηρικά χρόνια. Το γάλα και τα προϊόντα του αποτελούν µια σηµαντική
κατηγορία προϊόντων για την Περιφέρεια Ηπείρου, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο της
τοπικής οικονοµίας και κοινωνίας, στηρίζοντας ιδιαίτερα την επιβίωση του πληθυσµού στις
ορεινές αγροτικές και παραµεθόριες περιοχές.
Η Ήπειρος προσφέρει σε όλη την ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό, ειδικά
όπου ζουν απόδηµοι Έλληνες, παραδοσιακά προϊόντα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που
διατηρούν την τυπική παραδοσιακή τους γεύση και την διατροφική τους αξία, έχοντας πάντα
ως γνώµονα την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή. Με πρώτη ύλη το φρέσκο
Ηπειρωτικό γίδινο και πρόβειο γάλα και µε σεβασµό στην παράδοση, σήµερα στην Ήπειρο
δραστηριοποιούνται τρεις από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες παραγωγής γάλακτος και τυριών
αλλά και 35 ακόµη µικρές και µεσαίες µονάδες µεταποίησης γάλακτος, προσφέροντας στον
καταναλωτή αγνά προϊόντα υψηλής διατροφικής σηµασίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για το έτος 2010, σύµφωνα µε στοιχεία του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισµού-∆ήµητρα (ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ), στην Περιφέρεια Ηπείρου
καταγράφηκαν 8.415 αιγοπροβατοτρόφοι και 191 εκτροφείς αγελάδων γαλακτοπαραγωγής,
αριθµός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της στήριξης του κλάδου.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των δηλωµένων ποσοτήτων γάλακτος καθώς και ο
αριθµός των κτηνοτρόφων της Ηπείρου αναφέρονται στους Πίνακες 7.25 και 7.26:
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Πίνακας 7.25: Παραγωγή γάλακτος έτους 2010 (σε κιλά) στην Περιφέρεια Ηπείρου (Πηγή:
ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ)
Παραδοθείσα
ποσότητα γάλακτος/
Π.Ε.

Άρτας

Θεσπρωτίας Ιωαννίνων

Πρέβεζας

Σύνολα

Αγελαδινό γάλα

4.493.802

925.215

9.136.824

10.817.517 25.373.358

Αίγειο γάλα

1.184.179

2.413.334

2.971.132

2.558.240

Πρόβειο γάλα

12.123.490

11.657.865

20.001.562 14.449.452 58.232.369

Σύνολα 17.801.471

14.996.414

32.109.518 27.825.209 92.732.612

9.126.885

Πίνακας 7.26: Αριθµός κτηνοτρόφων το 2010 στην Περιφέρεια Ηπείρου (Πηγή: ΕΛ.Γ.Ο.
∆ΗΜΗΤΡΑ)
Αριθµός παραγωγών/ Π.Ε.
Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρέβεζας Σύνολα
Αριθµός παραγωγών
αγελαδινού γάλακτος

32

7

75

77

191

Αριθµός παραγωγών αίγειου
γάλακτος

376

401

652

526

1.955

1.404

1.155

2.438

1.643

6.460

1.812

1.563

3.165

2.176

8.606

Αριθµός παραγωγών πρόβειου
γάλακτος
Σύνολα

Στον Πίνακα 7.27 φαίνονται τα στοιχεία για την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων του
έτους 2010 στην Περιφέρεια Ηπείρου:
Πίνακας 7.27: Παραγωγή τυριών (σε κιλά) το 2010 στην Περιφέρεια Ηπείρου σύµφωνα µε
τις δηλώσεις ισοζυγίου γάλακτος (Πηγή: ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ)
Παραγόµενο προϊόν/
Άρτας
Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρέβεζας
Σύνολα
Π.Ε.
Τυριά µαλακά

6.356.272

136.398

14.150.917

10.718

20.654.305

Τυριά σκληράηµίσκληρα

2.431.919

301.328

1.563.018

150.524

4.446.789

Τυριά τυρογάλακτος

1.071.585

440.031

2.273.248

53.667

3.838.531

Σύνολα

9.859.776

877.757

17.987.183

214.909

28.939.625

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος της γαλακτοπαραγωγής
αφορά στο πρόβειο γάλα, ενώ η µεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος και τυριών εντοπίζεται
στην ΠΕ Ιωαννίνων.
Στα γαλακτοκοµικά προϊόντα της Ηπείρου συµπεριλαµβάνονται το φρέσκο
παστεριωµένο γάλα, το παραδοσιακό γιαούρτι και το φρέσκο βούτυρο. Τα πλέον δυναµικά
προϊόντα της περιοχής είναι η φέτα, η κεφαλογραβιέρα, το Μετσοβόνε, το γαλοτύρι, τυριά
µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) (Πίνακας 7.28):
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Πίνακας 7.28: Παραγόµενα τυριά της Περιφέρειας Ηπείρου µε Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης
Κατηγορία
Α/Α Προϊόν/Ονοµασία
∆ηµοσιευµένες Προδιαγραφές
αναγνώρισης ΠΟΠ
313025 / 11-01-1994
1
Φέτα
ΠΟΠ
(ΦΕΚ 8/11-01-1994)
313032 / 11-01-1994
2
Κεφαλογραβιέρα
ΠΟΠ
(ΦΕΚ 8/11-01-94)
313070 / 18-01-1994
3
Μετσοβόνε
ΠΟΠ
(ΦΕΚ 23/18-01-94)
313031 / 11-01-1994
4
Γαλοτύρι
ΠΟΠ
(ΦΕΚ 8/11-01-94)
Από αυτά, το Μετσοβόνε που είναι καπνιστό τυρί παράγεται αποκλειστικά στην Π.Ε.
Ιωαννίνων και συγκεκριµένα στην περιοχή του Μετσόβου, ενώ υπάρχει και µια σηµαντική
ποσότητα τυριών που παρασκευάζονται µε τον ίδιον ακριβώς τρόπο σε περιοχές εκτός του
Μετσόβου και διοχετεύονται στην αγορά ως καπνιστά τυριά. Τα υπόλοιπα Π.Ο.Π. τυριά
παράγονται σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.
Επίσης, παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής που θα µπορούσαν να προταθούν για
πιστοποίηση είναι η Μετσοβέλα, η ούρδα, το γιδοτύρι, η µυζήθρα, ο ανθότυρος, η γραβιέρα,
το κεφαλοτύρι, το πρόβειο γιαούρτι, το βούτυρο.
Η απαράµιλλη γεύση και η εξαιρετική τους ποιότητα τοποθετεί τα γνήσια ηπειρωτικά
γαλακτοκοµικά προϊόντα στην κορυφή της προτίµησης των Ελλήνων και ξένων
καταναλωτών. Ο προσανατολισµός, το έντονο ανάγλυφο που δηµιουργείται από τα βουνά της
και το πλήθος των µικροκλιµάτων που δηµιουργούνται, συντελούν στο να διαθέτει η
Ηπειρώτικη γη µια πλουσιότατη χλωρίδα µε πολύ µεγάλη βιοποικιλότητα, προσδίδοντας στο
γάλα των ζώων που την βόσκουν ιδιαίτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα
οποία αξιοποιούν µε το µεράκι και τη µακρόχρονη εµπειρία τους οι τυροκόµοι παράγοντας τα
ονοµαστά τυριά της Ηπείρου. Η λειτουργία των µονάδων, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και
προδιαγραφές ποιότητας, εγγυάται την εξαιρετική ποιότητα των τελικών προϊόντων.
Με βάση τα παραπάνω, δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως ο κλάδος της
γαλακτοκοµίας-τυροκοµίας αποτελεί την ατµοµηχανή των παραδοσιακών και
πιστοποιηµένων διατροφικών προϊόντων της Ηπείρου.

7.12.1 Αίγειο και πρόβειο γάλα
7.12.1.1 ∆υνατά σηµεία αίγειου και πρόβειου γάλακτος
1. Η ποιότητα και η αναγνωρισιµότητα των Π.Ο.Π. αλλά και των υπόλοιπων παραδοσιακών
Ηπειρωτικών γαλακτοκοµικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά
αποτελούν έναν
ανεκτίµητο διατροφικό θησαυρό τόσο λόγω της ποιότητάς και της θρεπτικής τους αξίας
όσο και της γαστρονοµικής υπεροχής τους, δικαιώνοντας όχι µόνο την πανελλήνια φήµη
αλλά και την παγκόσµια αναγνωρισιµότητά τους.
2. Η εγχώρια παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων, η οποία υπολείπεται σταθερά της
κατανάλωσης.
3. Οι αυτόχθονες φυλές αιγών και προβάτων, άριστα προσαρµοσµένες στις τοπικές
εδαφοκλιµατικές συνθήκες, αξιοποιώντας µε µοναδικό τρόπο τα πλούσια, κυρίως ορεινά,
βοσκοτόπια της περιοχής µε σχετικά ικανοποιητικές αποδόσεις αποτελούν ένα σηµαντικό
πλεονέκτηµα του κλάδου. Το µεγάλο περιθώριο βελτίωσης των αποδόσεων τους, µε
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προσεγµένη εφαρµογή προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης από εξειδικευµένους φορείς,
καθιστώντας τες εφάµιλλες και ανταγωνιστικές των ξένων φυλών, από την εισαγωγή των
οποίων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν δηµιουργηθεί πολλά και ποικίλα
προβλήµατα, αποτελεί εγγύηση για την περαιτέρω βιώσιµη ανάπτυξη της
αιγοπροβατοτροφίας. Η αιγοπροβατοτροφία ως κλάδος µε τη µικρότερη εξάρτηση σε
γενετικό υλικό και σε ζωοτροφές, επιβαρύνει ελάχιστα την ελληνική οικονοµία για
εισροές από το εξωτερικό, ενώ αντίθετα παράγει προϊόντα µε µεγάλες δυνατότητες
εξαγωγής.
4. Η δυνατότητα συνδυασµού φυτικής και ζωικής παραγωγής. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές
συνδυασµού φυτικής και ζωικής παραγωγής, αποτελούν ορθολογική διαχείριση του
πρωτογενή τοµέα και οι κλάδοι αλληλοσυµπληρώνουν το γεωργικό εισόδηµα. Έτσι
παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης της γεωργικής γης και των βοσκότοπων,
µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους παραγωγής του γάλακτος.
5. Το γεγονός ότι ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας δεν έχει υποβληθεί σε ποσοτικούς
περιορισµούς µε καθορισµό ορίων ποσόστωσης από την Ε.Ε.
6. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων
είναι σχετικά µικρές, ενώ δεν απαιτούνται µεγάλα ποσά λειτουργικού κεφαλαίου,
ιδιαίτερα όταν διατίθενται βοσκότοποι ή όταν οι ζωοτροφές είναι ιδιοπαραγόµενες (ή
µέρος αυτών).

7.12.1.2 Αδύνατα σηµεία αίγειου και πρόβειου γάλακτος
1. Το υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή ιδιοπαραγωγή
ζωοτροφών και στην εξάρτηση, αναγκαστικά ως ένα βαθµό, από την αγορά, στη µη
ορθολογική-επιστηµονική διατροφή των ζώων, στην ανυπαρξία επαρκών και σύγχρονων
αποθηκευτικών χώρων (σιλό) και στην έλλειψη σύγχρονου εξοπλισµού που αυξάνει την
ένταση εργασίας.
2. Ανταγωνισµός από εισαγόµενα οµοειδή προϊόντα χαµηλότερης τιµής.
3. Η µη ορθολογική διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων, ιδίως των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών, σε συνδυασµό µε διαρθρωτικά προβλήµατα όπως ο διαχωρισµός
της δασικής, κτηνοτροφικής και γεωργικής γης.
4. Το µικρό µέγεθος και ο πολυτεµαχισµός της γεωργικής γης των εκµεταλλεύσεων.
5. Ανεπαρκής διάρθρωση της εµπορίας µε κύρια χαρακτηριστικά την µεγάλη διαφορά
µεταξύ τιµής παραγωγού και λιανικής τιµής και την έλλειψη ιχνηλασιµότητας.
6. Η απουσία συντονισµένης και αποτελεσµατικής προσπάθειας γενετικής βελτίωσης και
αναβάθµισης των εγχώριων φυλών αιγών και προβάτων και ειδικά η µη συνεργασία των
κτηνοτρόφων σε αυτόν τον τοµέα, έχει ως συνέπεια τις µειωµένες αποδόσεις σε γάλα και
την εισαγωγή ζώων ξένων φυλών.
7. Η έλλειψη επαγγελµατικής κατάρτισης, ενηµέρωσης και τεχνογνωσίας των κτηνοτρόφων,
µε συνέπεια την ανεπαρκή οργάνωση και την κακή διαχείριση των εκµεταλλεύσεων.
8. Η µεγάλη ηλικία της πλειοψηφίας των κτηνοτρόφων και η απροθυµία των νέων
ανθρώπων να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία (κυρίως λόγω µη κοινωνικής καταξίωσης
του κτηνοτρόφου αλλά και του δυσµενούς εργασιακού περιβάλλοντος), αποστερούν τον
κλάδο από ικανό ανθρώπινο δυναµικό που θα ήταν σε θέση να εκσυγχρονίσει τον κλάδο
και να αναβαθµίσει το επάγγελµα.
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7.12.1.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής αίγειου και πρόβειου
γάλακτος
Η Ε.Ε. είναι ελλειµµατική σε γαλακτοκοµικά προϊόντα που προέρχονται από την
αιγοπροβατοτροφία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα παραγωγής στην
Ήπειρο, παραδοσιακών τοπικών (Π.Ο.Π.) και βιολογικών προϊόντων, προσδίδει στον κλάδο
της αιγοπροβατοτροφίας τη δυνατότητα οικονοµικής ευρωστίας για περαιτέρω ανάπτυξή του.
Οι προτάσεις για την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στην Ήπειρο που
αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκτροφών, των συνθηκών εργασίας,
των παραγόµενων προϊόντων αλλά και στην αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος είναι:
1. Αύξηση της παραγωγής χονδροειδών και συµπυκνωµένων ζωοτροφών και η
επιστηµονικά τεκµηριωµένη χρήση τους στη διατροφή των ζώων.
2. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους θεωρείται
απαραίτητη η εφαρµογή ενός σχεδίου διαχείρισης των βοσκοτόπων ιδίως στις ορεινές και
µειονεκτικές περιοχές.
3. ∆ιατήρηση και βελτίωση του προσαρµοσµένου στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες
της περιοχής ντόπιου ζωικού γενετικού υλικού.
4. Εκσυγχρονισµός των εκτροφών.
5. Εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων για τη βελτίωση των αποδόσεων των ζώων.
6. Στροφή στην ποιότητα και ασφάλεια των παραγόµενων τελικών προϊόντων (γάλα,
τυροκοµικά), γεγονός που θα ανοίξει ή θα διευρύνει δρόµους σε ανταγωνιστικές αγορές
καθώς οι καταναλωτές πλέον ζητούν όχι µόνο επώνυµα προϊόντα αλλά και προϊόντα
delicatessen.
7. Ίδρυση νέων αλλά και εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων µονάδων επεξεργασίας
γάλακτος. Επίσης, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση των µονάδων αυτών µε πρότυπα
διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
8. Ορθολογική οργάνωση της µεταποίησης και της εµπορίας των γαλακτοκοµικών
προϊόντων.
9. Αύξηση της παραγωγής των βιολογικών προϊόντων του τοµέα.
10. Οργάνωση των παραγωγών. Η οργάνωση των παραγωγών και η δηµιουργία τοπικών
φορέων για την προµήθεια πρώτων υλών (ζωοτροφών) και τη διακίνηση των
παραγόµενων προϊόντων είναι αναγκαία. Επίσης αναγκαία είναι η ισότιµη
διεπαγγελµατική οργάνωση µεταξύ των παραγωγών (αιγοπροβατοτρόφων και άλλων
κλάδων) και των εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος µε αποστολή το συντονισµό των
σχέσεων µεταξύ των δύο πλευρών, ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και πληροφορικής,
καθώς και οργάνωση κοινών τεχνικών υπηρεσιών στήριξης στον παραγωγικό και
οικονοµικό τοµέα.
11. Υπεύθυνη και συνεχής ενηµέρωση-εκπαίδευση των αιγοπροβατοτρόφων από τους
αρµόδιους φορείς.
12. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση αυτών που ήδη ασχολούνται
αλλά και αυτών που πρόκειται να ασχοληθούν στον κλάδο της τυροκοµίας. Στον τοµέα
αυτό καθοριστική είναι η συµβολή της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων. Η
Γαλακτοκοµική Σχολή είναι η µοναδική του είδους στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1916 και
λειτούργησε χάρη στις προσπάθειες του αείµνηστου γεωπόνου Ν. Ζυγούρη.
Συµπληρώνοντας σχεδόν έναν αιώνα αδιάκοπης λειτουργίας, η Γαλακτοκοµική Σχολή
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έχει συνδέσει άρρηκτα το όνοµά της µε την εξέλιξη της τυροκοµικής τέχνης στη χώρα
µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η γραβιέρα η οποία για πρώτη φορά παρασκευάστηκε
στην Ελλάδα από τον Ζυγούρη, και ουσιαστικά βελτιώθηκε και τυποποιήθηκε µε µια
σειρά πειραµατισµών που έγιναν στη Γαλακτοκοµική Σχολή. Με την εκπαίδευση µέχρι
σήµερα περισσότερων των 2000 τυροκόµων από όλη την Ελλάδα, η Γαλακτοκοµική
Σχολή συνέβαλε στην µεταφορά γνώσης και εµπειρίας, έχοντας πάντα ως σκοπό την
αναβάθµιση της ποιότητας των ελληνικών τυριών και ταυτόχρονα τη διαφύλαξη των
παραδοσιακών συνταγών και µεθόδων παρασκευής. Η ίδρυση και επάνδρωση δεκάδων
τυροκοµείων και γαλακτοκοµικών συνεταιρισµών σε διάφορες περιοχές της χώρας µε
απόφοιτους της Σχολής, οι παραινέσεις και οι συµβουλές του επιστηµονικού προσωπικού
προς όσους ζητούσαν και εξακολουθούν να ζητούν τη βοήθεια της πιστεύουµε ότι
υπήρξαν καταλυτικά για την µετάβαση της ελληνικής γαλακτοκοµίας από την εποχή της
πρακτικής στην εποχή της σύγχρονης τυροκοµίας.
13. Προσπάθεια για πιστοποίηση και άλλων παραδοσιακών Ηπειρώτικων γαλακτοκοµικών
προϊόντων.
14. Προώθηση και προβολή των γαλακτοκοµικών προϊόντων σε εσωτερικό και εξωτερικό και
σύνδεση της αιγοπροβατοτροφίας µε τον αγροτουρισµό (δυνατότητα πρόσβασης
επισκεπτών-τουριστών στα παραδοσιακά τυροκοµεία, χρήση εγχώριου γάλακτος για
παραγωγή ζυµαρικών, των φηµισµένων τοπικών Ηπειρωτικών πιτών, τη συµµετοχή των
τοπικών γαλακτοκοµικών προϊόντων στο Ηπειρωτικό πρωϊνό, στις χυλοπίτες, στον
τραχανά).
15. Ανάπτυξη του τοµέα γίδινο γάλα και τυροκοµικών προϊόντων µε βάση το γίδινο γάλα.

7.12.2 Αγελαδινό γάλα
Η αύξηση της κατανάλωσης γαλακτοκοµικών προϊόντων που προέρχονται από
αγελαδινό γάλα στη χώρα µας και η κατά κεφαλή αύξηση της κατανάλωσης σε µερικά από τα
προϊόντα αυτά όπως το παστεριωµένο γάλα, η κρέµα γάλακτος κ.α. ήταν σηµαντική τα
τελευταία χρόνια, όµως υπολείπεται των χωρών της Ε.Ε. και φαίνεται ότι υπάρχουν
περιθώρια περαιτέρω αύξησης.
Οι ρυθµοί αύξησης της κατανάλωσης αγελαδινού γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων είναι θετικοί και τα περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας των εκτροφών
σηµαντικά όµως το µεγαλύτερο εµπόδιο στην αύξηση της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος
ήταν η ποσόστωση από την Ε.Ε.

7.12.2.1 ∆υνατά σηµεία αγελαδινού γάλακτος
1. Άριστη ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.
2. Απορρόφηση του αγελαδινού γάλακτος που παράγεται στην Ήπειρο από τις µονάδες της
περιοχής.

7.12.2.2 Αδύνατα σηµεία αγελαδινού γάλακτος
1. Οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες στην Ήπειρο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών
πεδινών βοσκών. Έτσι, η διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ουσιαστικά
βασίζεται στις χορηγούµενες ζωοτροφές και όχι στη βόσκηση, αυξάνοντας σηµαντικά το
κόστος παραγωγής επιδρώντας άµεσα στη βιωσιµότητα των εκτροφών και στην
ανταγωνιστικότητα του αγελαδινού γάλακτος. Στην περιοχή παράγονται µικρές
ποσότητες βασικών συµπυκνωµένων ζωοτροφών (π.χ. καλαµπόκι) ενώ σχεδόν απουσιάζει
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η παραγωγή φθηνών υποπροϊόντων γεωργικών βιοµηχανιών που αφθονούν σε άλλες
περιοχές και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές (π.χ. βαµβακόσπορος).
2. Αγορά γενετικού υλικού (ζώντων ζώων) σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό.
3. Το µικρό µέγεθος των ιδιοκτησιών και ο πολυτεµαχισµός της γεωργικής γης.
4. Περιορισµένη συνεταιριστική δραστηριότητα των αγελαδοτρόφων, µε συνέπεια την
αδυναµία αντιµετώπισης προβληµάτων που σχετίζονται µε την προµήθεια πρώτων υλών
(π.χ. ζωοτροφές), την παραγωγή και την εµπορία των παραγόµενων προϊόντων.
5. Λίγες µονάδες στην περιοχή που επεξεργάζονται αγελαδινό γάλα.
6. Ελλιπής ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόµενων προϊόντων.

7.12.2.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος
Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία έχει αναπτύξει έντονη δυναµική, βρίσκεται σε
καλό ρυθµό ανάπτυξης και οι διαφαινόµενες τάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Παρατηρείται αύξηση του µεγέθους των µονάδων, καλύτερη τεχνο-οικονοµική οργάνωση και
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εκτροφών. Σηµαντική συµβολή στη βελτίωση των
συνθηκών παραγωγής και την αύξηση του εισοδήµατος των γαλακτοπαραγωγών έχουν τα
παρακάτω µέτρα:
1. Εκσυγχρονισµός των αγελαδοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε σύγχρονο εξοπλισµό.
2. Αύξηση της ποσόστωσης στα επίπεδα αναγκών κατανάλωσης.
3. Γενετική βελτίωση των ντόπιων πληθυσµών αγελάδων µε την εφαρµογή Εθνικών και
Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
4. Παραγωγή στις εκτροφές ζώων αντικατάστασης.
5. Σωστή διαχείριση των συντελεστών παραγωγής, κυρίως της διατροφής.
6. Προώθηση της ενσίρωσης µε σκοπό την εξασφάλιση χλωρής νοµής καθ’ όλη τη διάρκεια
τους έτους.
7. Συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση των αγελαδοτρόφων.
8. Αξιοποίηση και συνεργασία των γεωτεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
(Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, ΕΛ.Γ.Ο.-∆ήµητρα,
∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου) και της
Γαλακτοκοµικής Σχολής.

7.13 Πτηνοτροφία
Η πτηνοτροφία στην Ήπειρο αποτελεί τον πλέον δυναµικό κλάδο της ελληνικής
κτηνοτροφίας µε την µεγαλύτερη καθετοποίηση (επεξεργασία του προϊόντος του
πρωτογενούς τοµέα µέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή).
Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πτηνοτροφία είναι συγκεντρωµένες σε
µεγάλο βαθµό στην Ήπειρο (και κυρίως στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων) ξεπερνώντας το
45% πανελληνίως.
Η αυγοπαραγωγός ορνιθοτροφία και κυρίως η κρεατοπαραγωγός είναι πολύ
ανεπτυγµένες. Η τελευταία είναι εξαιρετικά ανεπτυγµένη γεγονός που προκύπτει από το
µεγάλο ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο συνολικά παραγόµενο ορνίθιο
κρέας. Τα τελευταία έτη η παραγωγή ορνίθιου κρέατος από τις πτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις της Ηπείρου, ανέρχεται στο 45% της εθνικής παραγωγής (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε
57

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

2010). Το αντίστοιχο ποσοστό για την παραγωγή βρώσιµων αυγών είναι 8% γεγονός που
δείχνει την µικρότερη ανάπτυξη του κλάδου της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας στην Ήπειρο.
Οι κατανοµές των διαφόρων εκµεταλλεύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου αναφέρονται
στους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 7.29: Κατανοµή των εκµεταλλεύσεων κρεοπαραγωγής στην Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακές
∆υναµικότητα
Αριθµός εκµεταλλεύσεων
Ενότητες
(αριθµός ορνιθίων/έτος)
Π.Ε Ιωαννίνων
555
26.474.900
Π.Ε Άρτας
160
15.000.000
Π.Ε Πρέβεζας
36
700.000
Π.Ε Θεσπρωτίας
Πίνακας 7.30: Κατανοµή των εκµεταλλεύσεων αυγοπαραγωγής στην Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακές
Συνολική παραγωγή
Αριθµός εκµεταλλεύσεων
Ενότητες
αυγών/έτος
Π.Ε Ιωαννίνων
6
80.150.000
Π.Ε Άρτας
Π.Ε Πρέβεζας
Π.Ε Θεσπρωτίας
5 (χωρική πτηνοτροφία)
5.400.000
Πίνακας 7.31: Κατανοµή των εκµεταλλεύσεων αναπαραγωγών ορνιθίων (πατρογονικά) στην
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακές
∆υναµικότητα
Αριθµός εκµεταλλεύσεων
Ενότητες
(όρνιθες/έτος)
Π.Ε Ιωαννίνων
70
535.000
Οι πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στην Ήπειρο είναι σύγχρονες, βιοµηχανικού
τύπου, πλήρως αυτοµατοποιηµένες, ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις τόσο της αγοράς όσο
και του γενετικού υλικού που χρησιµοποιείται σήµερα στην πτηνοτροφία, χωρίς να λείπουν
και µονάδες παλαιότερου τύπου οι οποίες όµως παρουσιάζουν τάσεις εκσυγχρονισµού. Οι
περισσότερες εκµεταλλεύσεις συνεργάζονται είτε µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι µέλη
συνεταιρισµών, οι οποίες διαθέτουν συστήµατα επεξεργασίας, µεταποίησης και εµπορίας
κοτόπουλου και των προϊόντων του, όπως επίσης υπερσύγχρονες σφαγειοτεχνικές
εγκαταστάσεις. Επίσης, διαθέτουν εκκολαπτήρια νεοσσών χρήσης, παρασκευαστήρια
ζωοτροφών και ιδιόκτητες µονάδες πατρογονικών.
Για τα εκκολαπτήρια η προµήθεια αυγών γίνεται από τις µονάδες πατρογονικών των
µελών των συνεταιρισµών, των συνεργαζόµενων πτηνοτρόφων και από τις ιδιόκτητες
µονάδες πατρογονικών.
Τα σφαγεία είναι αρκετά µεγάλης δυναµικότητας και περιλαµβάνουν εκτός της
γραµµής παραγωγής, σήραγγα κατάψυξης, τµήµα τεµαχισµού και προµαγειρεµένων φαγητών
και µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων και βιολογικού καθαρισµού.
Τα παρασκευαστήρια ζωοτροφών τροφοδοτούν µε τις απαιτούµενες ποσότητες
ζωοτροφών τους συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους για την εκτροφή των νεοσσών και των
πατρογονικών σµηνών.
Στην περιοχή των Ιωαννίνων λειτουργεί επιχείρηση παστερίωσης αυγών σε διάφορες
συσκευασίες για διάθεση στη ζαχαροπλαστική και εξαγωγή του προϊόντος καθώς επίσης και
επεξεργασίας κόπρου για διάθεσή της ως λίπασµα.
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Με βάση τα παραπάνω µπορεί να ειπωθεί πως ο κλάδος της πτηνοτροφίας στην
Ήπειρο είναι αρκετά ανεπτυγµένος, παράγοντας τα ονοµαστά κοτόπουλα της Ηπείρου τα
οποία διακινούνται ως επώνυµα προϊόντα σε όλες τις αγορές της Ελλάδας.

7.13.1 ∆υνατά σηµεία πτηνοτροφίας
1. Το υφιστάµενο δυναµικό την πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων- θαλάµων εκτροφής
υπερεπαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης.
2. Οι περισσότερες
πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν εκσυγχρονιστεί και είναι
αντίστοιχες των µονάδων της Ε.Ε.
3. Οι αποδόσεις της παραγωγής θεωρούνται ικανοποιητικές, επιδέχονται όµως περαιτέρω
βελτίωση. Σ’ αυτό βοηθούν η καλή ποιότητα των νεοσσών, η κατανάλωση απολύτως
ελεγχόµενων µιγµάτων ζωοτροφών (µε κύριο συστατικό τα δηµητριακά), η τεχνογνωσία
των παραγωγών καθώς και του επιστηµονικού προσωπικού που επιβλέπει τις εκτροφές.
Τα αποτελέσµατα είναι η µείωση των ηµερών εκτροφής, η µείωση της θνησιµότητας, η
καλή µετατρεψιµότητα τροφής και το ασφαλές και ποιοτικό τελικό προϊόν.
4. Το Ηπειρωτικό κοτόπουλο είναι υγιεινό, υψηλής θρεπτικής αξίας, ελκυστικό για τον
καταναλωτή και άκρως ανταγωνιστικό.

7.13.2 Αδύνατα σηµεία πτηνοτροφίας
1. Το επίπεδο διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων και των καθετοποιηµένων
παραγωγής και διάθεσης των πτηνοτροφικών προϊόντων.

εταιρειών

2. Η έλλειψη εξαγωγικού προσανατολισµού των επιχειρήσεων.
3. Η τεχνολογία διαχείρισης των αποβλήτων έως του βαθµού παραγωγής βιοαερίου και
ειδικών υποπροϊόντων.
4. Η έλλειψη επαγγελµατικής διαχείρισης και ελέγχου της διακίνησης των τελικών
προϊόντων, η έλλειψη σύµπραξης στον τοµέα των ζωοτροφών, η έλλειψη συνεργασίας
των τοπικών συνεταιρισµών για πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού τους.
5. Το εποχιακά υψηλό κόστος των δηµητριακών το οποίο αυξάνει τις τιµές των ζωοτροφών,
µειώνει το περιθώριο κέρδους και γενικά το εισόδηµα του πτηνοτρόφου.

7.13.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας
1. Η διάθεση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού µε την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
(π.χ εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας HACCP) θα δώσει διέξοδο στο πρόβληµα του
εξαγωγικού προσανατολισµού και ώθηση στον κλάδο µε την αύξηση της παραγωγής, ενώ
συνάµα θα καταστήσει την προσφορά πιο ευέλικτη και περισσότερο ελκυστική.
2. Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο η επεξεργασία της κόπρου και η
διάθεσή της ως οργανικό λίπασµα όσο και η καύση των νεκρών ορνίθων σε ειδικούς
αποτεφρωτήρες, θα αποτελούσε ένα τεράστιο βήµα στη διαµόρφωση περιβαλλοντικής
συνείδησης, βελτιώνοντας συνάµα και τις πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
3. Η οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης πτηνοτρόφων και γεωτεχνικών που ασχολούνται µε
τον κλάδο, σχετικά µε την εφαρµογή σύγχρονων ζωοτεχνικών µεθόδων παραγωγής
πτηνοτροφικών προϊόντων και εµπορίας.
4. Βελτίωση στον τοµέα της τυποποίησης (π.χ. ενσωµάτωση τεχνολογιών στα σφαγεία,
βελτιωµένες τεχνικές αερόψυξης όπου δεν έχει ήδη εγκατασταθεί), αφού τα τελευταία
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χρόνια αυξάνεται το ποσοστό των καταναλωτών που προτιµούν την αγορά τεµαχίων του
σφάγιου (στήθος, φιλέτο στήθους κ.α.) και όχι στη αγορά ολόκληρου του σφαγίου.
5. Εφαρµογή της Κοινοτικής οδηγίας Ε.Ε. 74/1999 σύµφωνα µε την οποία σε κάποιες
αυγοπαραγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες κλωβοί στις
εκτροφές µε διευθετηµένους-αναβαθµισµένους, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες
διαβίωσης των ζώων.
6. Παραγωγή ειδικών καινοτόµων προϊόντων και συσχέτισής τους µε ειδικές απαιτήσεις των
καταναλωτών.
Είναι φανερό ότι τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο είναι
αρκετά, αρκεί οι εµπλεκόµενοι στην παραγωγή και διάθεση του ορνίθιου κρέατος και των
αυγών να αφουγκραστούν τα προβλήµατα, τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς και µε
βελτιωµένο επίπεδο διαχείρισης να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα.

7.14 Αιγοπροβατοτροφία
Στην Περιφέρεια Ηπείρου λόγω της ποικιλοµορφίας του εδάφους και της συχνής
εναλλαγή του ορεινού όγκου µε τις µικρές πεδιάδες, ένας από τους βασικότερους κλάδους
παραγωγής του πρωτογενή τοµέα αποτελεί η αιγοπροβατοτροφία, η οποία είναι και η
κυριότερη πηγή εσόδων για τους κατοίκους της υπαίθρου.
Στην Ήπειρο εκτρέφεται ανά Περιφερειακή Ενότητα, ένας σηµαντικός αριθµός
αιγοπροβάτων, από τους µεγαλύτερους σε όλη την χώρα.
Πίνακας 7.32: Αριθµός µονάδων και αιγοπροβάτων ανά Π.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα

Αριθµός µονάδων

Αριθµός αιγοπροβάτων

Ιωάννινα
5.776
353.468
Θεσπρωτία
2421
221.792
Πρέβεζα
3.551
295.869
Άρτα
3.773
230.327
Η δυσαναλογία του ορεινού όγκου µε τις εναλλασσόµενες πεδινές περιοχές και η
ποικιλοµορφία της χλωρίδας της Ηπείρου, καθώς και οι ντόπιες φυλές των αιγοπροβάτων,
προσφέρει την ιδιαιτερότητα να παράγονται αµνοερίφια µε ιδιαίτερη γεύση και ποιοτικά
χαρακτηριστικά, που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα της χώρας µας, αλλά και της
υπόλοιπης Ευρώπης.
Τα Ηπειρωτικά σφάγια ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής όσο και της
εγχώριας αγοράς (µικρό βάρος και γευστικό προϊόν) και γι’ αυτό απολαµβάνουν καλύτερες
τιµές από τα προϊόντα της υπόλοιπης Ελλάδας. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει πολλές
εξαγωγές σφαγίων αµνοεριφίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιταλία-Ισπανία-Κύπρο) περί τα
60.000 σφάγια.
Επίσης το 2011 δηµιουργήθηκε µια καινούργια αγορά προς τις ανατολικές χώρες ενώ
έχουν γίνει και πολλές εξαγωγές προς την Τουρκία ζώντων αµνοεριφίων και προβάτων. Το
πλεονέκτηµα είναι όχι µόνο ότι οι παραγωγοί µας έχουν λάβει υψηλότερες τιµές για τα
προϊόντα τους, αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι η αγορά της Τουρκίας ζητάει βαριά σφάγια
(15-30kg) τα οποία είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθούν από την Ελληνική ή Ευρωπαϊκή
αγορά.
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7.14.1 ∆υνατά σηµεία αιγοπροβατοτροφίας
1. Ο ήδη µεγάλος αριθµός κτηνοτροφικών µονάδων και αιγοπροβάτων αποτελεί τη βάση για
περαιτέρω παραγωγή χωρίς οι επενδύσεις να είναι τεράστιες και τα επενδυτικά κεφάλαια
για τη δηµιουργία µονάδων µη αποσβέσιµα.
2. Το αυτόχθονο γενετικό υλικό (πολλές εγχώριες φυλές αιγών και προβάτων διαφορετικού
µεγέθους) δίνει την δυνατότητα παραγωγής µεγαλόσωµων (βαριά σφάγια) αλλά και
µικρόσωµων (ελαφριά σφάγια) ζώων µε αποτέλεσµα να ικανοποιείται η ζήτηση των
αγορών που είναι διαφορετική για κάθε χώρα.
3. Τα ηπειρώτικα ζώα είναι προσαρµοσµένα στην ποικιλοµορφία του εδάφους της Ηπείρου
αξιοποιώντας µε µοναδικό τρόπο τους ορεινούς και δυσπρόσιτους βοσκότοπους της
περιοχής.
4. Η πλουσιότατη χλωρίδα της Ηπειρωτικής γης (πολλά αρωµατικά φυτά) προσδίδει στο
κρέας των ζώων που τη βοσκούν ιδιαίτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
όπως η γεύση, το άρωµα και ο χρωµατισµός του κρέατος. Έτσι, το Ηπειρώτικο
αιγοπρόβειο κρέας µπορεί να διακριθεί από αυτό των άλλων περιοχών και κάτω από
συντεταγµένη επιστηµονική έρευνα να αναδειχθεί από τα εκλεκτότερα σε προτίµηση στις
αγορές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

7.14.2 Αδύνατα σηµεία αιγοπροβατοτροφίας
1. Γερασµένος αγροτικός πληθυσµός.
2. Οι κτηνοτροφικές µονάδες είναι παλαιού τύπου και έτσι χρειάζεται περισσότερος κόπος
και εργασία σε σχέση µε τις σύγχρονες.
3. Η µη ύπαρξη κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση των ζωοτροφών
κατά την περίοδο της παραγωγής τους κατά την οποία οι τιµές τους είναι πολύ
χαµηλότερες, αυξάνει το κόστος τους µε συνέπεια να αυξάνεται και το κόστος παραγωγής
των σφαγίων.
4. Μικρός αριθµός κτηνοτροφικών µονάδων που παράγουν ταυτόχρονα και ζωοτροφές.
5. Έλλειψη επαγγελµατικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας, µε συνέπεια κακή διαχείριση και
αύξηση του κόστους (άσκοπο τάισµα, κακή επιλογή γεννητόρων).
6. Χαµηλές προδιαγραφές υγιεινής που µειώνουν έτσι την προστιθέµενη αξία του προϊόντος.
7. Έλλειψη διαφήµισης του ηπειρωτικού αιγοπρόβειου κρέατος.
8. Έλλειψη πιστοποιηµένων προϊόντων Π.Ο.Π (όπως π.χ. Αρνάκι Ελασσόνας).

7.14.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας
1. Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
2. Εκσυγχρονισµός κτηνοτροφικών µονάδων ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και
να παράγονται προϊόντα ποιοτικά αλλά µε µικρότερο κόστος και κόπο, για να
παραµείνουν οι νέοι και να µειωθεί το φαινόµενο της ερήµωσης της υπαίθρου.
3. Εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για εφαρµογή πρακτικών υγιεινής στην παραγωγή.
4. Αξιοποίηση κτηνιάτρων και γεωπόνων για να γίνετε σωστή διατροφή και σωστή χρήση
κτηνιατρικών φαρµάκων για την παραγωγή όχι µόνο ποιοτικών αλλά και υγιεινών
προϊόντων.
5. Ορισµός κτηνοτροφικών ζωνών.
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6. Λίπανση άγονων βοσκοτόπων.
7. Χρηµατική ενίσχυση για επιδότηση της µεταφοράς σε ορεινούς όγκους για θερινή βοσκή
έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η εποχιακή πλούσια χλωρίδα.
8. Χρηµατοδότηση από προγράµµατα γενετικής βελτίωσης για τη διατήρηση του
αυτόχθονου γενετικού υλικού (ντόπιες φυλές αιγοπροβάτων) αλλά και εξέλιξη και
προώθηση Ηπειρωτικών φυλών (Φριζάρτα, Μπούτσικο) σε σχέση µε τη
γαλακτοπαραγωγή και την κρεατοπαραγωγή στην Ήπειρο ικανοποιώντας τη ζήτηση της
αγοράς και την ενίσχυση του εξωτερικού εµπορίου, απολαµβάνοντας και καλύτερης
τιµής.
9. Προγραµµατισµός των συζεύξεων έτσι ώστε η παραγωγή τη χρονική περίοδο
(Χριστούγεννα, Πάσχα) όπου η ζήτηση της αγοράς είναι τεράστια, να είναι αυξηµένη.
10. Εκπαίδευση των παραγωγών ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον (φιλοπεριβαλοντική
διαχείριση αποβλήτων) και να µην δηµιουργούν προβλήµατα για την δηµόσια υγεία.
11. ∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών ώστε να αντιµετωπιστεί καλύτερα η περίοδος της κρίσης
(καλύτερες τιµές για τα αγροτικά εφόδια αλλά και καλύτερης διάθεσης των προϊόντων).
12. Παροχή ενίσχυσης για την δηµιουργία προϊόντων ΠΟΠ.(π.χ. Αρνάκι Ηπείρου) αλλά και
διαφήµιση του ηπειρωτικού αιγοπρόβειου κρέατος µε σήµα κατατεθέν (επιλεγµένα
Κρέατα Ηπείρου).
13. ∆ηµιουργία µικρών σφαγειοτεχνικών µονάδων µε ψυγεία συντήρησης και θαλάµους
τεµαχισµού και συσκευασίας σε ορεινούς όγκους αποµακρυσµένους από τα σφαγεία των
πόλεων, και πώληση του κρέατος από οµάδες παραγωγών στους χώρους του σφαγείου.
14. Σύµπραξη µε τουριστικές µονάδες, ώστε να δοκιµαστεί µέσα από παραδοσιακές συνταγές
το ηπειρώτικο αιγοπρόβειο κρέας και να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα του.

7.15 Χοιροτροφία
Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει παράδοση στην εκτροφή χοίρων από τις αρχές της
δεκαετίας του ’70. Σήµερα η Ήπειρος και συγκεκριµένα η περιοχή της Φιλιππιάδος
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κυριότερα χοιροτροφικά κέντρα της χώρας.
Συνολικά υπάρχουν περί τις 65 συστηµατικές χοιροτροφικές µονάδες όπου εκτρέφουν
περίπου 16.000 χοιροµητέρες και παράγουν περίπου 320.000 χοίρους σφαγής συνολικής
αξίας περίπου 45.000.000€. Οι παραπάνω χοίροι σφαγής στο µεγαλύτερο ποσοστό τους
σφάζονται σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας ενώ το υπόλοιπο ποσοστό
σφάζεται σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις της υπόλοιπης χώρας και ιδιαίτερα στη Βόρεια
Ελλάδα.
Πίνακας 7.33: Κατανοµή χοιροτροφικών µονάδων
Περιφερειακή Ενότητα
Αριθµός εκτροφών
10
Ιωαννίνων
9
Άρτας
46
Πρέβεζας
Θεσπρωτίας
65
Σύνολο

Αριθ. Εκτρ.χοιροµητέρων
1.550
2.100
12.340
15.990

Αξιοσηµείωτη είναι η ποσότητα χοίρων πάχυνσης (περίπου 40.000/έτος) που
εξάγονται ζωντανοί στην Αλβανία.
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7.15.1 ∆υνατά σηµεία παραγωγής χοιροτροφίας
1. Στην Ήπειρο υπάρχει εµπειρία δεκαετιών στην χοιροτροφία και η τεχνογνωσία που
εφαρµόζεται στην παραγωγή είναι αρκετά υψηλή (π.χ. σύγχρονη διατροφή ζώων, τεχνητή
σπερµατέγχυση, αυτόµατος έλεγχος συνθηκών µικροπεριβάλλοντος).
2. Το δυνατότερο σηµείο της συγκεκριµένης παραγωγικής δραστηριότητας είναι η σαφής
προτίµηση του καταναλωτικού κοινού στο εγχώριο χοιρινό κρέας και ειδικότερα στο
ηπειρώτικο χοιρινό. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η εγχώρια ζήτηση σε
χοιρινό κρέας καλύπτεται µόνο σε ποσοστό 35% - 40% περίπου από τις δυνατότητες της
ελληνικής παραγωγής καταδεικνύουν την δυνατότητα αλλά και την αναγκαιότητα
στήριξης και ανάπτυξης της χοιροτροφίας.
3. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει επάρκεια σύγχρονων σφαγειοτεχνικών
εγκαταστάσεων, µονάδων τεµαχισµού, τυποποίησης και µεταποίησης χοιρινού κρέατος
µας επιτρέπει να πούµε ότι υπάρχουν περιθώρια πλήρους καθετοποίησης του χοιρινού
κρέατος στην Περιφέρεια µας.
4. Η εγγύτητα µε την αγορά της γειτονικής Αλβανίας σε συνδυασµό µε την αύξηση της
ζήτησης χοιρινού κρέατος από τη γείτονα χώρα δίνει τεράστια πλεονεκτήµατα καλύτερης
τοποθέτησης του Ηπειρώτικου χοιρινού κρέατος στην εν λόγω αγορά.

7.15.2 Αδύνατα σηµεία παραγωγής χοιροτροφίας
1. Η αδυναµία ανταγωνισµού του Ηπειρώτικου αλλά και γενικότερα του ελληνικού χοιρινού
µε το εισαγόµενο χοιρινό από χώρες της Ε.Ε. σε επίπεδο τιµών είναι το κυριότερο
πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η εν λόγω δραστηριότητα.
2. Το αυξηµένο κόστος παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι ένα
άλλο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Το κόστος
αυτό διαµορφώνεται κυρίως από την διατροφή των ζώων, που αποτελείται κατά 80% 85% από δηµητριακούς καρπούς και άλευρο σόγιας. Η προµήθεια αυτών των ζωοτροφών
γίνεται κυρίως από εισαγωγές και µε την παρεµβολή πολλών µεσαζόντων.
3. Η παραγωγή χοιρινού κρέατος είναι αγροτική παραγωγική δραστηριότητα που απαιτεί
µεγάλο ύψος πάγιων επενδύσεων και κατά επέκταση υψηλό κόστος αποσβέσεων. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αναγκαιότητα ύπαρξης µεγάλων κεφαλαίων για την
άσκηση της ίδιας δραστηριότητας δηµιουργεί αυξηµένη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση
στο κόστος παραγωγής του προϊόντος.
4. Ο τρόπος διάρθρωσης της εµπορίας του χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα είναι τέτοιος που
οι παραγωγοί εισπράττουν ελάχιστα από την υπεραξία του παραγόµενου προϊόντος.
5. Τέλος, η περιβαλλοντική όχληση που δηµιουργεί η ίδρυση και η λειτουργία
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, οδηγεί πολλές φορές σε έντονες αντιδράσεις των
τοπικών κοινωνιών.
6. Η έλλειψη κεντρικού σταθµού κληροδοτηµάτων τιµών κάπρου στη Φιλιππιάδα για την
άµεση και θεαµατική βελτίωση της απόδοσης των χοίρων σε κρέας και τη µείωση του
κόστους παραγωγής.

7.15.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της χοιροτροφίας
1. Οργάνωση των χοιροτρόφων σε οµάδες παραγωγών (µία ή δύο οµάδες σε όλη την
Περιφέρεια) µε στόχου την από κοινού προµήθεια ζωοτροφών, την ενεργό εµπλοκή των
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παραγωγών στην εµπορία του παραγόµενου κρέατος, την πιστοποίηση του προϊόντος ως
ηπειρώτικο χοιρινό σύµφωνα µε τα πρότυπα Agro 3.1 - 3.2 - 3.3.
2. ∆ράσεις για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής δηµητριακών καρπών αλλά και σόγιας
από οµάδες παραγωγών που θα πωλούν απευθείας στις οµάδες χοιροτρόφων.
3. Κίνητρα για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων (βελτίωση βιολογικών καθαρισµών, ίδρυση µονάδων
παραγωγής ενέργειας και compost από τα λύµατα).
4. Ενέργειες για τη στήριξη του Ηπειρώτικου χοιρινού στην Αλβανική αγορά (διαφήµιση,
διακρατικές συµφωνίες).
5. ∆ηµιουργία σταθµού κληροδοτηµάτων τιµών κάπρου στη Φιλιππιάδα ως πρωταρχική
προϋπόθεση για τη γενετική βελτίωση των χοίρων στην περιοχή µας.
6. Παραγωγή χοιρινού κρέατος µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσδιορισµένου από
ειδικές ανάγκες των καταναλωτών.

7.16 Βοοτροφία Ελευθέρας Βοσκής
Στην Περιφέρεια Ηπείρου εκτρέφεται µεγάλος αριθµός αγελαίων βοοειδών
κρεοπαραγωγής, που η κατανοµή τους σε εκτροφές και αριθµό θηλαζόντων αγελάδων σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα αποτυπώνεται στον Πίνακα 7.34. Πρόκειται για βοοτροφία
εκτατικής ή ηµιεκτατικής µορφής, που γίνεται στην ύπαιθρο και σε ελαφριές εγκαταστάσεις,
η οποία σε µεγάλο ποσοστό είναι µετακινούµενη προς θερινές βοσκές.
Πίνακας 7.34: Αριθµός εκτροφών και θηλαζουσών αγελάδων
Περιφερειακή Ενότητα
Αριθµός εκτροφών
Αριθ. Θηλαζουσών αγελάδων
250
8.150
Ιωαννίνων
225
2.146
Άρτας
226
6.180
Πρέβεζας
525
14.175
Θεσπρωτίας
1.226
30.651
Σύνολο
Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στη βόσκηση των ηµιορεινών και ορεινών λιβαδιών
και στην περιστασιακή χορήγηση µικρής ποσότητας δηµητριακών καρπών και άχυρου
ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο. Η µεγάλη βιοποικιλότητα φυτών και βοτάνων που
παρουσιάζουν τα ηµιορεινά και ορεινά λιβάδια και η απουσία οποιασδήποτε µορφής
ρύπανσης αυτών, έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή κρέατος µε πλούσια γευστικά
χαρακτηριστικά και µεγάλη θρεπτική αξία.
Το γενετικό υλικό των εν λόγω βοοειδών αποτελείται από ζώα εγχώριων φυλών σε
διάφορες διασταυρώσεις µεταξύ τους αλλά και µε ξενικές φυλές, γεγονός που οδηγεί σε
µεγάλη παραλλακτικότητα του φαινοτύπου των παραγώγων τους, που είναι τα µοσχάρια
ελευθέρας βοσκής.
Ένα ποσοστό των παραπάνω ζώων τηρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στις
νεοαναγνωρισµένες Ελληνικές κρεοπαραγωγικές φυλές βοοειδών (κόκκινη και ξανθόχρωµη
ελληνική φυλή).
Αιτία της ανάπτυξης της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι κατά κύριο λόγο οι
ενισχύσεις από την Ε.Ε., που ισχύουν ακόµα και σήµερα, σε συνδυασµό µε την αφθονία
ηµιορεινών και ορεινών βοσκήσιµων εκτάσεων. Έτσι η συγκεκριµένη δραστηριότητα
προσφέρει ένα ικανοποιητικό εισόδηµα για τους παραγωγούς αλλά και σηµαντικά
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περιβαλλοντικά οφέλη από την διατήρηση των ηµιορεινών και ορεινών λιβαδιών σε καλή
κατάσταση.

7.16.1 ∆υνατά σηµεία βοοτροφίας
1. Παραγωγή σφάγιων µόσχων µε πλούσια γευστικά χαρακτηριστικά κρέατος.
2. Αξιοποίηση βοσκήσιµων εκτάσεων που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούνταν σε
εγκατάλειψη.
3. Τρόποι παραγωγής φιλικοί προς το περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή είναι εκτατικής ή
ηµιεκτατικής µορφής, πολλές φορές µετακινούµενη σε θερινές βοσκές. Οι σταβλικές
εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν, είναι ελαφριού τύπου και τα ζωικά απόβλητα που
παράγονται (κόπρος) είναι σε µικρές ποσότητες.

7.16.2 Αδύνατα σηµεία βοοτροφίας
1. Παραγωγή σφάγιου µόσχου µε µικρό βάρος που δεν προτιµάται από το εµπόριο, διότι έχει
µικρή απόδοση σε κρέας, υψηλό ποσοστό οστών, µικρό ποσοστό τεµαχίων υψηλής αξίας
π.χ. φιλέτο, ποντίκι, σπάλα, κιλότο, νουά.
2. Τρόπος διάρθρωσης της εµπορίας του παραγόµενου κρέατος που πολλές φορές γίνεται
στα όρια της νοµιµότητας µε απευθείας πώληση από τους παραγωγούς στον τελικό
καταναλωτή.
3. Πολλές εκµεταλλεύσεις λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση και χωρίς βασικές υποδοµές
όπως υδροδότηση και ηλεκτροδότηση.
4. Έλλειψη υποδοµών, ιδιαίτερα στους τόπους θερινής βοσκής, για τη συγκέντρωση,
φορτοεκφόρτωση και σύλληψη των ζώων (περιφραγµένοι χώροι, ράµπες
φορτοεκφόρτωσης κλπ).

7.16.3 Προτάσεις για την ανάπτυξη της βοοτροφίας
1. Ενθάρρυνση των παραγωγών για γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου προς την
κατεύθυνση της Ελληνικής κόκκινης ή ξανθόχρωµης Ελληνικής φυλής. Με τον τρόπο
αυτό θα αυξηθεί το βάρος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων σφάγιων
µόσχων, ώστε να καθίστανται πιο εµπορεύσιµα
2. ∆ηµιουργία Οµάδων Παραγωγών (µία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) εκτροφής
βοοειδών, που ανήκουν στην κόκκινη και στην ξανθόχρωµη Ελληνική φυλή, οι οποίες θα
διατηρούν και γενεολογικά βιβλία για την κάθε φυλή και µε τον τρόπο αυτό θα είναι
δυνατή η αξιοποίηση επιπρόσθετων ενισχύσεων από την Ε.Ε.
3. Πιστοποίηση για την παραγωγή: α) ‘µόσχων ελευθέρας βοσκής’ (πρόκειται για σφάγια
που προέρχονται από µόσχους ηλικίας 12 έως 24 µηνών και πιστοποιούνται σύµφωνα µε
το αντίστοιχο πρότυπο του ΟΠΕΓΕΠ) και β) µόσχων γάλακτος ελευθέρας βοσκής
(πρόκειται για σφάγια που προέρχονται µόσχους ηλικίας µικρότερης των 12 µηνών και
πιστοποιούνται σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο του ΟΠΕΓΕΠ.
4. Ενθάρρυνση των παραγωγών για την ένταξη στη βιολογική κτηνοτροφία και την
παραγωγή βιολογικού κρέατος µόσχου.
5. ∆ιευκολύνσεις για την αδειοδότηση των εκµεταλλεύσεων βοοειδών ελευθέρας βοσκής
π.χ. παραχώρηση οικοπέδων για την δηµιουργία µόνιµων εγκαταστάσεων, υδροδότηση,
ηλεκτροδότηση κλπ.
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6. ∆ηµιουργία υποδοµών, ιδιαίτερα στους τόπους θερινής βοσκής για τη συγκέντρωση,
φορτοεκφόρτωση και σύλληψη των ζώων (περιφραγµένοι χώροι, ράµπες
φορτοεκφόρτωσης κλπ).

7.17 Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
Η Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζει µεγάλο µέρος της οικονοµικής της δραστηριότητας
στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια. ∆ιαθέτει εκτεταµένα αλιευτικά πεδία κατά µήκος
των ακτογραµµών της τόσο στον Αµβρακικό Κόλπο όσο και στο Ιόνιο πέλαγος καθώς και
πλούσιο δίκτυο εσωτερικών υδάτων. Οι κύριες αλιευτικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή είναι οι:
1. Η αλιεία,
2. η παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια σε λιµνοθάλασσες
3. η εντατική υδατοκαλλιέργεια σε µισθωµένες θαλάσσιες εκτάσεις και σε χερσαίες
µονάδες και
4. η µεταποίηση αλιευτικών προϊόντων
Αναλυτικά στοιχεία για κάθε µία από τις παραπάνω δραστηριότητες παρατίθενται στη
συνέχεια.

7.17.1 Αλιεία
Στην περιφέρεια Ηπείρου διενεργείται αλιεία στο Ιόνιο Πέλαγος, στον Αµβρακικό
Κόλπο και στα εσωτερικά της νερά (λίµνες - ποτάµια). Από τα σπουδαιότερα αλιευτικά
κέντρα της περιφέρειας είναι η πόλη της Πρέβεζας, όπου η αλιεία αποτελεί κατά παράδοση
βασική επαγγελµατική ασχολία. Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας εργάζονται
245 αλιευτικά σκάφη και οι απασχολούµενοι αλιείς είναι περίπου 500. Στην περιοχή της
Άρτας εργάζονται 280 σκάφη και στην περιοχή της Θεσπρωτίας 84. Από την περιοχή της
Άρτας σηµαντικά λιµάνια είναι αυτά της Σαλαώρας, της Κόπραινας και της Κορωνησίας.
Άλλα αλιευτικά κέντρα βρίσκονται στα παράλια του Ιονίου και είναι (από Βορά προς Νότο) η
Σαγιάδα, η Ηγουνενίτσα, η Πλαταριά, η Πάργα, η Λυγιά, η Αµµουδιά, η Καστροσυκιά, ο
Μύτικας κ.ά.. Τα περισσότερα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι
παράκτια, δικτυάρικα ή παραγαδιάρικα. Σε καθένα από αυτά απασχολούνται συνήθως 2-3
άτοµα, εκ των οποίων το ένα είναι και πλοιοκτήτης. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα
παρακάτω:
Στα αλιευτικά πεδία του Ιονίου εργάζονται παράκτια σκάφη αλλά και σκάφη µέσης
αλιείας (γρι-γρι και µηχανότρατες από Λευκάδα, Πάργα, Ηγουµενίτσα, Κέρκυρα και Πάτρα).
Κύρια αλιεύµατα είναι ο µπακαλιάρος, η κουτσοµούρα, η µαρίδα, η γόπα, τα σαυρίδια ενώ
έχει αναπτυχθεί και η αλιεία των µεγάλων πελαγικών ψαριών και κύρια του ξιφία και του
τόνου.
Στον Αµβρακικό κόλπο γίνεται µόνο παράκτια αλιεία µε δίχτυα, παραγάδια,
ιχθυοπαγίδες, συρτή, βολκούς, καλαµωτά δίχτυα και επίσης αλιεία οστράκων µε αργαλειό,
τσουγκράνα, και πιρούνα. Τα κυριότερα εµπορεύσιµα αλιεύµατα είναι η γαρίδα, η
κουτσοµούρα, τα κεφαλοειδή η σαρδέλα και η σουπιά ενώ από όστρακα τα µύδια, τα χάβαρα
(ψευτοκύδωνα) και τα χτένια (καπουσάντες).
Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το «καλάθι της Ηπείρου»
προέρχονται από την παράκτια αλιεία που διενεργείται στον Αµβρακικό και είναι η γαρίδα, η
σαρδέλα, η κουτσοµούρα, η σουπιά και τα χάβαρα. Οι ποσότητες των συγκεκριµένων
αλιευµάτων παρουσιάζουν µια διακύµανση στην ετήσια παραγωγή τους η οποία είναι
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αναµενόµενη για τους φυσικούς πληθυσµούς. Η παραγωγή της γαρίδας κυµαίνεται τα
τελευταία χρόνια από 50 έως 140 τόνους/έτος, της σαρδέλας από 100 έως 300 τόνους/έτος,
της κουτσοµούρας από 20 έως 130 τόνους/έτος, του χάβαρου από 10 έως 50 τόνους/έτος ενώ
της σουπιάς από 50 έως 120 τόνους/έτος.
Στην περιφέρεια Ηπείρου διενεργείται και αλιεία στα εσωτερικά της νερά. Αξίζει να
αναφερθούν περιπτώσεις όπως η λίµνη των Ιωαννίνων. Πιθανόν κάποια προϊόντα που
αλιεύονται σε µικρές ποσότητες αλλά είναι παραδοσιακά συνδεδεµένα µε αυτή και ιδιαίτερα
µε το νησί της να µπορούν να µπουν στο καλάθι (κυπρινοειδή, χέλι, βατραχοπόδαρα). Με
παρόµοιο τρόπο πρέπει να προσεγγιστεί και η τεχνητή Λίµνη του Ποταµού Αώου µε τη
γνωστή του καραβίδα. Πρέπει να σηµειωθεί πως οποιαδήποτε εκµετάλλευση των
προαναφερόµενων ειδών θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των διεθνών και εθνικών
περιορισµών που υπάρχουν για την αλιεία τους.

7.17.2 Λιµνοθάλασσες
Στην περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει µεγάλος αριθµός λιµνοθαλασσών που
κατανέµονται στα παράλια και των τριών παραθαλάσσιων νοµών της. Οι σηµαντικότερες
βρίσκονται στο βόρειο τµήµα του Αµβρακικού Κόλπου («Λογαρού», «Τσουκαλιό-Ροδιά»,
«Τσοπέλι», «Μάζωµα») ενώ στο Ιόνιο Πέλαγος υπάρχουν στην περιοχή της Θεσπρωτίας
άλλες 6 λιµνοθάλασσες: «Ρηχό», «Βατάσα», «Κάλαγκα», «Λούτσα-Παπαδιά», «Βόντα» και
«Μπαστιά-Αλυκές».
Τις λιµνοθάλασσες της Περιφέρειας τις εκµεταλλεύονται αλιευτικοί συνεταιρισµοί. Η
µέθοδος της ιχθυοκοµικής εκµετάλλευσης των λιµνοθαλασσών είναι παραδοσιακή και
ακολουθεί το πρότυπο της εκµετάλλευσης που ισχύει σε όλη τη χώρα. Η συλλογή των
ψαριών γίνεται κυρίως µε ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και δίχτυα. Σε αρκετές
περιπτώσεις οι συνεταιρισµοί εφαρµόζουν εµπλουτισµούς κυρίως µε ιχθύδια τσιπούρας
προσπαθώντας να ανακόψουν την πτωτική τάση της παραγωγής τους που παρουσιάζεται την
τελευταία 20ετία.
Τα είδη που παράγονται κυρίως στις λιµνοθάλασσες της Περιφέρειας είναι τα
κεφαλοειδή, οι τσιπούρες (κυρίως εµπλουτισµού), τα χέλια, τα λαβράκια και το αυγοτάραχο.
Στο σύνολο της Ηπείρου παράγονται από τις λιµνοθάλασσες περίπου 130-215 τόνοι
αλιεύµατα / έτος.
Τα προϊόντα που προέρχονται από την παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια που
εφαρµόζεται στις λιµνοθάλασσες και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το «καλάθι της
Ηπείρου» είναι τα κεφαλοειδή (30-40 τόνοι/έτος), το χέλι (20-25 τόνοι/έτος) και το
αυγοτάραχο (350-600 κιλά/έτος). Προέρχονται κυρίως από τις λιµνοθάλασσες του
Αµβρακικού και σε µικρότερο βαθµό από τις λιµνοθάλασσες της Θεσπρωτίας. Οι ποσότητες
και των συγκεκριµένων αλιευµάτων παρουσιάζουν µια διακύµανση στην ετήσια παραγωγή
τους η οποία είναι αναµενόµενη για τους φυσικούς πληθυσµούς. Πρέπει να σηµειωθεί πως
ακόµη και όταν η παραγωγή των λιµνοθαλασσών είναι σχετικά µικρή σε ποσότητα παραµένει
πολύ σηµαντική λόγω της ιδιαίτερης ποιότητάς της. Πρόκειται για προϊόντα υψηλής
γαστρονοµικής αξίας που µπορούν να αποδώσουν πολλά οφέλη αν συνδυαστούν µε τον
ειδικό τουρισµό (αλιευτικό τουρισµό-οικοτουρισµό).

7.17.3 Υδατοκαλλιέργειες
Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι µια περιοχή που προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη
της υδατοκαλλιέργειας, τόσο της θαλάσσιας όσο και αυτής των εσωτερικών υδάτων . Στην
Ήπειρο σήµερα υπάρχουν τα παρακάτω:
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7.17.3.1 Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια
Στις θάλασσες της Ηπείρου (Ιόνιο και Αµβρακικός Κόλπος) έχουν αδειοδοτηθεί 39
(27 στη Θεσπρωτία & 12 στην Πρέβεζα) πλωτές µονάδες παραγωγής µε κύρια παραγόµενα
προϊόντα την τσιπούρα και το λαβράκι. Η εγκεκριµένη δυναµικότητα αυτών των µονάδων
ανέρχεται σήµερα περίπου στους 8.500 τόνους (6.000 στη Θεσπρωτία & 2500 στην
Πρέβεζα), ενώ ήδη προχωρούν διαδικασίες αύξησης αυτών των δυναµικοτήτων. Εκτός από
την τσιπούρα και το λαβράκι που αποτελούν τα κύρια είδη παραγωγής άλλα είδη µε
σηµαντική δυνατότητα ανάπτυξης και εµπορίας είναι το φαγκρί, το λυθρίνι, το µυτάκι, ο
κρανιός και η συναγρίδα. Ποσοστό 85-90% του τελικού προϊόντος (νωπό-συσκευασµένο)
εξάγεται στις διεθνείς αγορές, µε το 70% της παραγωγής να απορροφάται από τις αγορές της
Ιταλίας. Με µέση τιµή παραγωγού (ex-farm) τα 5€ ανά κιλό και µε παραγωγή αναφοράς τους
17.000 τόνους (ποσότητα που εκτιµάται ότι µπορούν να προσεγγίσουν οι µονάδες), οι
συνολικές πωλήσεις (τζίρος) των κλάδου στην Ήπειρο υπολογίζεται ότι µπορεί να
προσεγγίζει τα 85.000.000€ ετησίως, συµβάλλοντας σηµαντικά στην εξισορρόπηση του
ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και εν γένει της χώρας.
Στον Αµβρακικό (έχουν αδειοδοτηθεί 13 µονάδες καλλιέργειας οστράκων (κυρίως
µυδιών) δυναµικότητας 3.196 τόνων). Οι παραγωγές των οστράκων παρουσιάζουν ακόµη
προβλήµατα και δεν επιτυγχάνονται κυρίως λόγω της κατανάλωσης των µυδιών από τις
θαλάσσιες χελώνες αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Αµβρακικού Κόλπου (είναι
ιδιαίτερα εύτροφος). Οι συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες οδηγούν αφενός στη δηµιουργία ενός
προϊόντος µοναδικής νοστιµιάς αλλά αφετέρου υποβαθµίζουν την αξία των µυδιών και
δυσκολεύουν την παραγωγή τους εξαιτίας της ανάπτυξης µεγάλου αριθµού οργανισµών πάνω
στο κέλυφός τους.
Στην Θεσπρωτία έχουν αδειοδοτηθεί και εγκατασταθεί 8 µονάδες καλλιέργειας
µυδιών µε σηµαντικά παραγωγικά προβλήµατα (ετήσια παραγωγή που δεν ξεπερνά τους 75
τόνους) πιθανότατα λόγω τροφικού ελλείµµατος και υψηλών ρευµάτων και αλατότητας. Ήδη
προωθείται η µετεγκατάσταση των περισσοτέρων από αυτές πλησίον των ιχθυοτροφικών
µονάδων στο ανατολικό τµήµα της Λωρίδας Σαγιάδας σε µια προσπάθεια µε στόχο την
αξιοποίηση του πλεονάζοντος τροφικού δυναµικού από την λειτουργία των ιχθυοκλωβών.

7.17.3.2 Ιχθυοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων
Στην Περιφέρεια Ηπείρου η εκτροφή ψαριών των εσωτερικών υδάτων ξεκίνησε εδώ
και 60 χρόνια. Ο Ιχθυογεννητικός σταθµός Λούρου ιδρύθηκε το 1951 και το πρώτο
ιχθυοτροφείο στη Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων λειτούργησε το 1963. ∆εν είναι τυχαίο που ο
Λούρος έχει χαρακτηριστεί ως «πεστροφοτρόφος» ποταµός της χώρας λόγω της
συσσώρευσης των µονάδων εκτροφής κατά µήκος της κοίτης του, ενώ χαρακτηριστικά είναι
τα σηµεία πώλησης ζωντανής πέστροφας κατά µήκος του ποταµού. Στο σύνολο της
περιφέρειας υπάρχουν 52 µονάδες εσωτερικών υδάτων µε κύριο είδος καλλιέργειας την
ιριδίζουσα πέστροφα (3.700 τόνοι/έτος). Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει το 50-60% της
εθνικής παραγωγής. Σηµαντική επίσης είναι και η εκτροφή του χελιού (850 τόνοι/έτος) ενώ
δευτερευόντως εκτρέφονται ο οξύρυγχος και ο κυπρίνος.
Οι ποσότητες των προαναφερθέντων ψαριών (θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων)
επιτυγχάνονται εδώ και χρόνια και έχει αναπτυχθεί κορυφαία τεχνογνωσία για την παραγωγή
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι µονάδες υποστηρίζονται από σύγχρονες
εγκαταστάσεις συσκευαστηρίων ενώ υπάρχουν στην περιοχή και σύγχρονοι ιχθυογεννητικοί
σταθµοί καθώς και µονάδες µεταποίησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα
επίτευξης ακόµη µεγαλύτερων παραγωγών. Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το «καλάθι της Ηπείρου» είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, η πέστροφα καθώς
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και το χαβιάρι (προϊόν που προέρχεται από την καλλιέργεια του οξύρυγχου). Τα θαλασσινά
ψάρια υδατοκαλλιέργειας ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να αναφέρονται στο
«καλάθι» ως ψάρια υδατοκαλλιέργειας «Σαγιάδας» (ή Ιονίου) και ως ψάρια
υδατοκαλλιέργειας «Αµβρακικού». Η πέστροφα µπορεί να αναφέρεται ως πέστροφα
υδατοκαλλιέργειας «Ηπείρου» ενώ το χαβιάρι ως χαβιάρι «Άρτας».

7.17.4 Μεταποίηση - εµπορία
Η µεγάλη αλιευτική παραγωγή της Περιφέρειας Ηπείρου υποστηρίζεται από
σύγχρονες εγκαταστάσεις µεταποίησης – εµπορίας. Στην περιοχή υπάρχουν 11 (6 στην
Πρέβεζα και 5 στην Θεσπρωτία) µεγάλα συσκευαστήρια νωπών ιχθύων για να καλύψουν τις
ανάγκες των θαλάσσιων µονάδων παραγωγής. Από το 1993 λειτουργεί επίσης στον Άγιο
Θωµά Πρέβεζας η ιχθυόσκαλα Πρέβεζας όπου γίνεται κυρίως συσκευασία και εµπορία
διαφόρων αλιευµάτων. ∆ύο ακόµη µονάδες συσκευασίας - εµπορίας ιχθύων υπάρχουν στην
περιοχή της Άρτας. Στον Κερασώνα Πρέβεζας υπάρχουν δύο σύγχρονα συσκευαστήρια
πέστροφας και άλλο ένα στη Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων (Πίνακας 7.35).
Μία µονάδα µεταποίησης βρίσκεται στη Βουλιάστα Ιωαννίνων µε κύριο προϊόν το
καπνιστό φιλέτο πέστροφας. Επίσης στην Βιοµηχανική Περιοχή της Πρέβεζας υπάρχουν δύο
σηµαντικές σύγχρονες µονάδες µεταποίησης (1 πέστροφας & 1 χελιού, σολοµού και
πέστροφας). Μία µεγάλη µονάδα µεταποίησης µε αντικείµενο το κάπνισµα του χελιού
υπάρχει και στην Άρτα ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχει και µονάδα µεταποίησης που
ασχολείται µε την παρασκευή και τη συσκευασία χαβιαριού. Στην ευρύτερη περιοχή
λειτουργούν άλλες 3 µονάδες µεταποίησης που ασχολούνται µε τα κατεψυγµένα (1 στην
Φιλιππιάδα, 1 στο Μαυρούδι της Ηγουµενίτσας και 1 στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων). Επίσης πρέπει
να σηµειωθεί πως την Πρέβεζα υπάρχει και ένα Κέντρο Αποστολής και Εξυγίανσης
εχινοδέρµων και δίθυρων ζώντων µαλακίων µε δυναµικότητα 300 τόνων. Στον Πίνακα 7.35
παρατίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία των µονάδων παραγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Πίνακας 7.35: Συγκεντρωτικά στοιχεία των µονάδων αλιευτικής παραγωγής της Περιφέρειας
Ηπείρου (δεν συµπεριλαµβάνονται ποταµοί & µικρές και τεχνητές λίµνες.)
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρέβεζας
Άρτας
Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Σύνολο
Αλιευτικά Σκάφη
245
280
84
50
659
Λιµνοθάλασσες –
4
8
6
1
19
Λίµνες
Θαλάσσιες
12
_
27
_
39
Ιχθυοκαλλιέργειες
Οστρακοκαλλιέργειες
13
_
8
_
21
Ιχθυοκαλλιέργειες
9
4
2
37
52
Εσωτερικών Υδάτων
Συσκευαστήρια - Χώροι
9
2
5
1
17
Εµπορίας
Μονάδες Μεταποίησης
Αλιευµάτων (Καπνιστά2
2
_
1
5
Χαβιάρι)
Μονάδες Μεταποίησης
Αλιευµάτων
1
_
1
1
3
(Κατεψυγµένα)
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Κέντρα Αποστολής &
Εξυγίανσης
Εχινοδέρµων &
∆ίθυρων Μαλακίων

1

_

_

_

1

7.17.5 ∆υνατά σηµεία
1. Τα αλιευτικά προϊόντα και τα παράγωγά τους της Περιφέρειας Ηπείρου χαρακτηρίζονται
στο σύνολό τους από άριστη ποιότητα και πολλά από αυτά είναι ήδη φηµισµένα τόσο
στην τοπική όσο και στην ευρύτερη αγορά. Κάποια όπως το αυγοτάραχο, το χαβιάρι, το
χέλι, η καραβίδα του Αώου, τα βατραχοπόδαρα, τα καπνιστά (χέλι & πέστροφα) και τα
µύδια είναι προϊόντα υψηλής γαστρονοµικής αξίας και αποτελούν παραδοσιακά εδέσµατα
της περιοχής. Ειδικά για το χέλι πρέπει να αναφερθεί πως εµφανίζεται στο σήµα του
∆ήµου της Πρέβεζας συνδέοντας άµεσα την πόλη µε την αλιευτική της παράδοση. Για
όλους τους παραπάνω λόγους τα προϊόντα αυτά είναι ιδανικά για να συνδεθούν µε τον
τουρισµό και ιδιαίτερα τον ειδικό τουρισµό (αλιευτικός τουρισµός – οικοτουρισµός). Εδώ
πρέπει να τονιστεί και η ιδιαίτερη αισθητική και οικολογική αξία των τόπων που γίνεται η
παραγωγή των αλιευτικών προϊόντων όπως οι λιµνοθάλασσες (Άρτας, Πρέβεζας και
Θεσπρωτίας) και η λίµνη Παµβώτιδα µε το νησί της που αποτελούν ιδανικούς
τουριστικούς προορισµούς.
2. Η δυνατότητα αύξησης και διατήρησης της παραγωγής ορισµένων ειδών (όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο) µε τη διενέργεια εµπλουτισµών (π.χ. χέλι στη λίµνη Παµβώτιδα). Για
την γαρίδα και το αυγοτάραχο ιδιαίτερα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του
Ιχθυογεννητικού Σταθµού Πρέβεζας ο οποίος θα µπορούσε να στηρίξει τα σχετικά
προγράµµατα εµπλουτισµών (του Αµβρακικού µε γόνο γαρίδας & των λιµνοθαλασσών µε
γόνο κεφάλου).
3. Η µεγάλη παραγωγή των µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Τα είδη που
παράγονται κατά κύριο λόγο (Τσιπούρα & Λαβράκι Σαγιάδας και Αµβρακικού) είναι
άριστης ποιότητας και ιδιαίτερα φηµισµένα στον Ευρωπαϊκό χώρο. ∆ιατίθενται µέσω
υπερσύγχρονων συσκευαστηρίων και µέσω ανεπτυγµένου δικτύου εµπορίας.
4. Η δυνατότητα µεγάλης παραγωγής για τα προϊόντα πέστροφα και χέλι υδατοκαλλιέργειας
(νωπά & καπνιστά) δεδοµένου ότι υπάρχουν ικανές εγκαταστάσεις παραγωγής αλλά και
µεταποιητικές µονάδες µε µακροχρόνια παρουσία στο χώρο.
5.

Η ύπαρξη καθορισµένων Ζωνών παραγωγής ∆ίθυρων Μαλακίων (Ζ∆Μ) στη Πρέβεζα
και την Θεσπρωτία καθώς και Κέντρου Αποστολής και Εξυγίανσης εχινοδέρµων και
δίθυρων ζώντων µαλακίων στην Πρέβεζα το οποίο µπορεί να στηρίξει την παραγωγή των
µυδιών και των άλλων οστράκων της περιοχής ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
ποιότητας των συγκεκριµένων προϊόντων.

7.17.6 Αδύνατα σηµεία
1. Τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από την αλιεία παρουσιάζουν αυξοµειώσεις και
αστάθεια στην παραγωγή τους πράγµα που µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες στον
προγραµµατισµό της διάθεσης τους στην αγορά.
2. Προϊόντα όπως το αυγοτάραχο, το χέλι των λιµνοθαλασσών, η καραβίδα Αώου και τα
βατραχοπόδαρα παρουσιάζουν περιορισµένη παραγωγή. Για το χέλι µάλιστα υπάρχουν
προβλήµατα που αφορούν το µέγεθος των φυσικών πληθυσµών του σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο και γι’ αυτό εφαρµόζονται ειδικά διαχειριστικά σχέδια τα οποία περιορίζουν
περαιτέρω την παραγωγή του. Το καθεστώς προστασίας – διαχείρισης του χελιού
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επηρεάζει και την παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών δεδοµένου ότι και αυτές
στηρίζονται στους φυσικούς πληθυσµούς γα την εξεύρεση του αναγκαίου γόνου.
3. Η Παµβώτιδα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ευτροφισµού ενώ η παρουσία κυανοβακτηρίων
στη λίµνη θέτει περιορισµούς στην αξιοποίηση της παραγωγής της. Στοιχεία ευτροφισµού
παρουσιάζονται και στον Αµβρακικό κόλπο όπου πιθανές δυστροφικές κρίσεις µπορούν
να δηµιουργήσουν προβλήµατα τόσο στις µονάδες υδατοκαλλιέργειας όσο και στην
αλιεία.
4. Για τις µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζονται τακτικά προβλήµατα µε
χαµηλές τιµές για τα προϊόντα τους (την τσιπούρα και το λαβράκι). Σε ακραίες
περιπτώσεις (µεγάλη διάρκεια χαµηλών τιµών σε συνδυασµό µε αυξηµένα κόστη
λειτουργίας και χαµηλή ρευστότητα της αγοράς) επηρεάζεται η βιωσιµότητα των
επιχειρήσεων.
5. Υπάρχουν προβλήµατα χωροθέτησης των µονάδων πεστροφοκαλλιέργειας στο Λούρο
ποταµό ενώ υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών τους αλλά και για
χώρους συσκευασίας.
6. Η παραγωγή των µυδιών υδατοκαλλιέργειας είναι ακόµη αρκετά περιορισµένη σε σχέση
µε την εγκεκριµένη δυναµικότητα των µονάδων δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµη
αντιµετωπισθεί τα κατά τόπους προβλήµατα (τροφικό έλλειµµα στη Θεσπρωτία,
θαλάσσιες χελώνες στην Πρέβεζα).

7.17.7 Προτάσεις για την προώθηση των αλιευτικών προϊόντων
Για την προώθηση των αλιευτικών προϊόντων της Ηπείρου είναι απαραίτητες
ενέργειες σχετικές µε τη διαφήµιση όπως: παρουσίαση σε εκθέσεις, έκδοση ενηµερωτικών
φυλλαδίων, οργάνωση ηµερίδων & γαστρονοµικών βραδιών, σήµανση προϊόντων κ.ά..
Αναλυτικότερα:
1. Ιδιαίτερη εκστρατεία προώθησης θα πρέπει να εφαρµοσθεί για την τσιπούρα και το
λαβράκι θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αλλά και τη πέστροφα της χερσαίας
ιχθυοκαλλιέργειας που στο σύνολό τους αποτελούν ένα από τα κυριότερα εξαγώγιµα
προϊόντα της περιφέρειας.
2. Στα παραδοσιακά προϊόντα από την ελεύθερη αλιεία και τις λιµνοθάλασσες πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα: Γαρίδα (Γάµπαρη) Αµβρακικού, Σαρδέλα (Παπαλίνα)
Αµβρακικού, Κουτσοµούρα Αµβρακικού, Χάβαρο & Σουπιά Αµβρακικού, Κέφαλος,
Χέλι & Αυγοτάραχο Λιµνοθαλασσών Αµβρακικού.
3. Για την προώθηση της κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο και στα πλαίσια σύνδεσης των
προϊόντων µε τον τουρισµό (π.χ. αλιευτικό τουρισµό) είναι απαραίτητη η ενηµέρωση των
καταναλωτών για τους ιδιαίτερους τρόπους µαγειρέµατος των προωθούµενων προϊόντων
(ψητή σαρδέλα, κέφαλος πετάλι, κουτσοµούρα µπουρδέτο, µυδοπίλαφο, χάβαρο µε
µακαρονάκι, µακαρονάδα του ψαρά).
4. Στα πλαίσια της προώθησης όλων των αλιευτικών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται
αναφορά στην υψηλή θρεπτική αξία της συγκεκριµένης οµάδας τροφίµων και τη
σηµαντική τους θέση στην «πυραµίδα» της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Θα πρέπει να
τονιστεί ότι αποτελούν πηγή πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας καθώς και απαραίτητων
βιταµινών και ιχνοστοιχείων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνεται για τα ω3
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που απαντούν κυρίως στα λιπαρά ψάρια και τα οποία έχουν
ευεργετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία (προστασία καρδιαγγειακού συστήµατος,
µείωση αρτηριακής πίεσης, βελτίωση λιπιδαιµικού προφίλ).
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5. Ιδιαίτερες ενέργειες προώθησης πρέπει να γίνουν για τα µεταποιηµένα προϊόντα
(καπνιστή πέστροφα και χέλι, χαβιάρι) δεδοµένου ότι πρόκειται για προϊόντα υψηλής
γαστρονοµικής αξίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα κατασκευάστηκε στη ΒΙΠΕ
Πρέβεζας το εργοστάσιο µεταποίησης σολοµού & χελιού που απασχολεί 150
εργαζόµενους και εξάγει 1.800 τόνους σολοµού, χελιού και πέστροφας στην Ευρωπαϊκή
αγορά και είναι µια από τις πιο σύγχρονες επενδύσεις στον τοµέα στην Ελλάδα.

7.17.8 Προτεινόµενα έργα – µέτρα για τη στήριξη του κλάδου
1. Βελτίωση της υποδοµής σε αλιευτικά καταφύγια. Είναι απαραίτητο να γίνει
εκσυγχρονισµός και αποπεράτωση των αλιευτικών καταφυγίων της περιφέρειας αλλά και
κατασκευή νέων ώστε να υπάρχει ασφαλής ελλιµενισµός των αλιευτικών σκαφών της
περιοχής. Παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η ολική µετατροπή της χρήσης τους σε
τουριστικά.
2. Θέσπιση µέτρων αποζηµίωσης των αλιέων στον Αµβρακικό αλλά και στο Ιόνιο για τις
ζηµιές στα δίχτυα τους από τα δελφίνια και τις χελώνες ώστε να είναι εφικτή η
αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων τους. Έτσι θα µπορούν να συµβιώνουν µε τα
δελφίνια και τις χελώνες χωρίς να τα αντιµετωπίζουν ανταγωνιστικά.
3. Θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων για την είσοδο νέων αλιέων στον κλάδο. (Για
παράδειγµα αναφέρεται ότι η µέση ηλικία του ψαρά στους Νοµούς Πρέβεζας &
Θεσπρωτίας υπερβαίνει τα 55 έτη).
4. Αύξηση στην ισχύ των µηχανών των επαγγελµατικών σκαφών καθόσον είναι πλέον θέµα
ασφάλειας.
5. Εκσυγχρονισµός των αλιευτικών σκαφών.
6. Κίνητρα για την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αλιέων ώστε να προωθηθεί η
πολλαπλή απασχόληση παράλληλα µε την αλιεία.
7. Καταπολέµηση της παράνοµης αλιείας µε αυστηρότερες ποινές.
8. Μελέτη και θεσµοθέτηση καθολικής απαγόρευσης της αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές µε
σηµαντική βιοποικιλότητα, σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική.
9. Βελτιωτικά έργα και έργα υποδοµής στις λιµνοθάλασσες που θα αποσκοπούν τόσο στην
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εκµετάλλευσης στο µισθωτή αλλά και στην διατήρηση
και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος σ’ αυτές µε σκοπό την ανάκαµψη της
παραγωγής τους.
10. Εγκατάσταση τηλεµετρικών συστηµάτων παρακολούθησης των φυσικοχηµικών
συνθηκών στις λιµνοθάλασσες ώστε να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για ακραία
φαινόµενα για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων.
11. Έρευνα και λήψη µέτρων σχετικά µε τη ρύπανση της λίµνης Παµβώτιδας.
12. Εκσυγχρονισµός µονάδων παραγωγής και µεταποίησης
13. Εφαρµογή της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
14. Εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου ποιότητας για όλα τα αλιευτικά προϊόντα
15. Εκσυγχρονισµός και βελτίωση των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας Πρέβεζας
16. Εκσυγχρονισµός και προσαρµογή των εγκαταστάσεων του Ιχθυογεννητικού Σταθµού
Πρέβεζας ώστε να µπορεί να στηρίξει νέες δραστηριότητες όπως οι εµπλουτισµοί των
λιµνοθαλασσών µε κέφαλο και του Αµβρακικού µε γαρίδα.
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17. Κατασκευή 3 νέων συσκευαστηρίων αλιευµάτων καθώς και 1 ακόµη σύγχρονου κέντρου
διακίνησης οστράκων για τις µονάδες οστρακοκαλλιέργειας του Αµβρακικού κόλπου.
18. Ίδρυση νέων µονάδων
πεστροφοκαλλιέργειας)

όπου

κρίνεται

σκόπιµο

(π.χ.

χερσαίες

µονάδες

19. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εµπορίας αλιευτικών προϊόντων
20. Παρακολούθηση των φυσικοχηµικών συνθηκών στον Αµβρακικό κόλπο ώστε να υπάρχει
έγκαιρη προειδοποίηση για ακραία φαινόµενα (π.χ. ανοξικές κρίσεις) και λήψη των
απαραίτητων µέτρων για την προστασία των µονάδων (π.χ. µε συστήµατα πρόσθετης
οξυγόνωσης). Επίσης η παραγωγή τόσο των πλωτών υδατοκαλλιεργειών του Αµβρακικού
όσο και των λιµνοθαλασσών του πρέπει να προστατευθεί και από επεµβάσεις στο στόµιο
του κόλπου που δηµιουργούν εµπόδια στην είσοδο καθαρού νερού από το Ιόνιο.
21. Έρευνα σχετικά µε την προστασία των µυδοκαλλιεργειών από τις θαλάσσιες χελώνες
καθώς και σχετικά µε την βελτίωση της εµφάνισης του παραγόµενου προϊόντος.
22. Στήριξη των προς δηµιουργία φορέων λειτουργίας Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) και θεσµοθέτηση των αντίστοιχων ζωνών µε τελική
έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.
Πρέπει να σηµειωθεί πως σε κάθε περίπτωση η αλιευτική παραγωγή τόσο αυτή που
προέρχεται από την αλιεία και τις λιµνοθάλασσες όσο και αυτή των υδατοκαλλιεργειών
επηρεάζεται άµεσα από την κατάσταση των συστηµάτων µέσα στα οποία πραγµατοποιείται η
εκάστοτε δραστηριότητα. Η ποσότητα και η ποιότητα των αλιευµάτων που προτείνονται για
το καλάθι θα µπορούν να επιτυγχάνονται µε την προϋπόθεση ότι είναι διασφαλισµένη η υγεία
και η σωστή διαχείριση των συστηµάτων µέσα στα οποία ζουν οι εκµεταλλευόµενοι
πληθυσµοί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει µία διαρκής προσπάθεια προστασίας των
υδάτινων οικοσυστηµάτων της Ηπείρου και µάλιστα σε επίπεδο λεκανών απορροής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω αγροτική ανάπτυξη της περιοχής η οποία
θα πρέπει να έχει τέτοια µορφή που να περιορίζει τη ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών.
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8. Περιγραφή και εντοπισµός των Προϊόντων του Καλαθιού
Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων αποτελεί µια επιλογή προϊόντων που παράγονται ή
µεταποιούνται σε µια περιοχή τα οποία καλλιεργούνται παραδοσιακά, αναδεικνύουν την
ταυτότητα της περιοχής και µπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη αυτής. ∆εν θα
αποτελείται όµως µόνο από προϊόντα αλλά και από πολιτικές και προσπάθειες οι οποίες θα
ανασυγκροτήσουν την αγροτική οικονοµία και θα οδηγήσουν σε βιώσιµη ανάπτυξη.
Τα προϊόντα του καλαθιού θα πρέπει:
1. Να παράγονται σε κρίσιµες ποσότητες,
2. να συνδέονται µε το διατροφικό πρότυπο και τον πολιτισµό της περιοχής,
3. να είναι βιώσιµα και
4. να έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό ή να καλύπτουν επισιτιστικές ανάγκες τόσο της
περιοχής όσο και της χώρας.
Μέσα από τη διαβούλευση και τη συν-απόφαση µεταξύ της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης και του συνόλου των τοπικών παραγόντων (φορείς, παραγωγοί, υπηρεσιακοί
παράγοντες κ.α.) αναζητήθηκαν και επιλέχτηκαν για την Περιφέρεια Ηπείρου:
1. προϊόντα εθνικής σηµασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό,
2. παραδοσιακά προϊόντα,
3. προϊόντα για επάρκεια εγχώριας αγοράς και
4. προϊόντα υψηλής γαστρονοµίας (delicatessen).
Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία µπορούν να
ανταπεξέλθουν στις παραπάνω απαιτήσεις. Ξεκινώντας την κατηγοριοποίηση των προϊόντων
έχουµε:
Α. Προϊόντα Εθνικής Σηµασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό τα οποία χαρακτηρίζουν
την ταυτότητα της Περιφέρειας, ορισµένα είναι πιστοποιηµένα και άλλα προς πιστοποίηση
και παράγονται σε επαρκείς ποσότητες
1.

Οίνοι Ζίτσας Π.Ο.Π

2.

Εσπεριδοειδή Ηπείρου
i. Πορτοκάλια
ii. Μανταρίνια

3.

Ακτινίδιο Ηπείρου

4.

Φέτα Π.Ο.Π

5.

Προϊόντα Ιχθυοκαλλιέργειας
i. Τσιπούρα
ii. Λαβράκι
iii. Χέλι
iv. Πέστροφα
v. Μύδια
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Β. Παραδοσιακά Προϊόντα τα οποία και αυτά χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της
Περιφέρειας, αποτελούν στοιχεία του ιδιαίτερου πολιτισµού, της Μεσογειακής ∆ιατροφής
παράγονται σε επαρκείς ποσότητες όµως για διαφόρους λόγους δεν εµπορεύονται σε
σηµαντικό βαθµό στη διεθνή αγορά.
1. Γαλακτοκοµικά Προϊόντα
i. Γαλοτύρι Π.Ο.Π
ii. Μετσοβόνε Π.Ο.Π
iii. Μετσοβέλα
iv. Κεφαλοτύρι
v. Ούρδα
vi. Κατσικίσιο τυρί
vii. Μυζήθρα
viii. Ανθότυρος
ix. Γραβιέρα
2. Πέστροφα Ηπείρου
3. Προϊόντα Αλιείας
i. Γαρίδα Αµβρακικού
ii. Σαρδέλα Αµβρακικού
iii. Κουτσοµούρα Αµβρακικού
iv. Χέλι Αµβρακικού
4. Τσίπουρο Ηπείρου
5. Γλυκά κουταλιού
6. Παραδοσιακές Ηπειρώτικες Πίτες
7. Χειροποίητα Ζυµαρικά
Γ. Προϊόντα για επάρκεια εγχώριας αγοράς
1. Κονσερβολιά Άρτας Π.Γ.Ε
2. Ελαιόλαδο Πρέβεζα Π.Γ.Ε.
3. Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π
4. Οίνοι Π.Γ.Ε
5. Κοτόπουλα και αυγά Ηπείρου
6. Αρνάκι-Κατσικάκι Ηπείρου
7. Χοιρινά Ηπείρου
8. Μοσχάρι ελευθέρας βοσκής
9. Αγελαδινό Γάλα
10. Γιαούρτι
11. Κηπευτικά Πρέβεζας (υπό κάλυψη)
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12. Πατάτα Χρυσοβίτσας
13. Κεφαλοειδή
14. Ηπειρωτικό Μέλι
15. Κτηνοτροφικά Φυτά
16. Αρωµατικά Φυτά
∆. Προϊόντα Υψηλής Γαστρονοµίας (Delicatessen)
Μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων που εντάσσουµε στο Καλάθι της Περιφέρειας
Ηπείρου είναι τα υψηλής γαστρονοµίας προϊόντα. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία
παρουσιάζουν µεγάλη δυναµική, παράγονται σε περιορισµένες ποσότητες αλλά αποτελούν
ποιοτικά προϊόντα και καινοτόµες προσπάθειες. Πολλά από αυτά εξάγονται ενώ άλλα
βρίσκονται σε χώρους Αγροτουριστικού ενδιαφέροντος.
1. Χαβιάρι Άρτας
2. Αυγοτάραχο Αµβρακικού
3. Καπνιστό φιλέτο πέστροφας
4. Καπνιστό Χέλι
5. Τυριά µε αρωµατικά βότανα και καρυκεύµατα
6. Λουκάνικα από ελάφι και αγριογούρουνο
7. Παλαιωµένο ξύδι
8. Ελιξίρια (χωρίς αλκοόλ) και ηδύποτα
9. Ιδιαίτερα γλυκά του κουταλιού και µαρµελάδες
Η διαφοροποίηση των προϊόντων στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν δεν είναι
απόλυτη. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία καλύπτουν κυρίως την εγχώρια αγορά όµως έχουν και
εξαγώγιµο ενδιαφέρον το οποίο µελλοντικά µπορεί να αυξηθεί. Κανένα προϊόν δεν
αποκλείεται από τη µια ή την άλλη κατηγορία ενώ θα υπάρξει µια συνεχιζόµενη ανοιχτή
διαδικασία επιλογής προϊόντων.
Σηµαντικό ρόλο και κινητήριο µοχλό των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
Περιφέρειας Ηπείρου θα παίξουν και τα Αγροτικά Προϊόντα καινοτοµίας και δυναµικότητας.
Τα συγκεκριµένα µε τις ποιοτικές τους ιδιαιτερότητες και την εξαίρετη συµβολή τους στη
µακροχρόνια διατήρηση της υγείας του ανθρώπου θα συµπαρασύρουν σε προβολή και
διακίνηση και τον βασικό όγκο αγροτικών προϊόντων. Πρόκειται για τυροκοµικά και
γαλακτοκοµικά προϊόντα µοναδικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, υψηλών
φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων, προϊόντα ενθνοφαρµακολογικής διάστασης µε βάση τα
τοπικά αρωµατικά φυτά, κρέας µε φυσικά αντιοξειδοτικά, χαµηλής χοληστερόλης, γίδινου
και πρόβειου γάλακτος αυτόχθονων ορεινών φυλών µε ιδιαίτερες ιδιότητες.
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Πίνακας 8.1: Τα προϊόντα του «Καλαθιού της Περιφέρειας Ηπείρου»
Προϊόντα Εθνικής
Προϊόντα για
Προϊόντα Υψηλής
Σηµασίας µε
Παραδοσιακά
επάρκεια εγχώριας
Γαστρονοµίας
εξαγωγικό
Προϊόντα
(Delicatessen)
αγοράς
προσανατολισµό
Κονσερβολιά Άρτας
Οίνοι Ζίτσας Π.Ο.Π
Γαλοτύρι Π.Ο.Π
Χαβιάρι Άρτας
Π.Γ.Ε
Πορτοκάλια Ηπείρου

Μετσοβόνε Π.Ο.Π

Ελαιόλαδο Πρέβεζα
Π.Γ.Ε.

Αυγοτάραχο
Αµβρακικού

Μανταρίνια Ηπείρου

Μετσοβέλα

Κεφαλογραβιέρα
Π.Ο.Π

Καπνιστό φιλέτο
πέστροφας

Ακτινίδιο Ηπείρου

Κεφαλοτύρι

Οίνοι Π.Γ.Ε

Καπνιστό Χέλι

Φέτα Π.Ο.Π

Ούρδα

Κοτόπουλα και αυγά
Ηπείρου

Τυριά µε αρωµατικά
βότανα και
καρυκεύµατα

Τσιπούρα

Κατσικίσιο τυρί

Αρνάκι-Κατσικάκι
Ηπείρου

Λουκάνικα από ελάφι
και αγριογούρουνο

Λαβράκι

Μυζήθρα

Χοιρινά Ηπείρου

Παλαιωµένο ξύδι

Χέλι

Ανθότυρος

Μοσχάρι ελευθέρας
βοσκής

Ελιξίρια (χωρίς
αλκοόλ) και ηδύποτα

Πέστροφα

Μύδια

Γραβιέρα

Αγελαδινό Γάλα

Πέστροφα Ηπείρου

Γιαούρτι

Γαρίδα
Αµβρακικού

Κηπευτικά Πρέβεζας
(Τοµάτα Πρέβεζας
υπό κάλυψη)

Σαρδέλα
Αµβρακικού

Πατάτα Χρυσοβίτσας

Κουτσοµούρα
Αµβρακικού

Κεφαλοειδή

Χέλι Αµβρακικού

Ηπειρωτικό Μέλι

Τσίπουρο Ηπείρου

Κτηνοτροφικά Φυτά

Γλυκά κουταλιού

Αρωµατικά Φυτά

Παραδοσιακές
Ηπειρώτικες Πίτες
Χειροποίητα
Ζυµαρικά
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9. Προϋποθέσεις υλοποίησης του «Καλαθιού»
9.1 Αγροδιατροφική Σύµπραξη
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Νόµου «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού
κόσµου–Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους», αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία
σχετικά µε τις Αγροδιατροφικές Συµπράξεις των Περιφερειών.
Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας µπορούν να
συστήνονται αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες µε σκοπό:
Α) Την ανάδειξη προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται
στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
Β) Την παροχή υπηρεσιών τεκµηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «Καλαθιών
της Περιφέρειας».
Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυµίες στις οποίες περιλαµβάνονται
οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύµπραξη», συνοδευόµενος από το όνοµα της οικείας
Περιφέρειας.
Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού µπορούν να συµπράττουν:
Α) Οι ∆ήµοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
Β) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.
Γ) Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην οικεία
Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
∆) Φορείς του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης και των καταναλωτών της
Περιφέρειας.
Ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην
οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά µε το
σχετικό κάθε φορά «Καλάθι της Περιφέρειας».
Το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του, να χρηµατοδοτεί Αγροδιατροφικές Συµπράξεις της Περιφέρειας που υποβάλουν σχετικό
αίτηµα, µε σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.
Με βάση το προαναφερόµενο Σχέδιο Νόµου, η Περιφέρεια Ηπείρου θα µπορεί να
προβεί στη σύσταση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε το όνοµα «Αγροδιατροφική
Σύµπραξη Περιφέρειας Ηπείρου». Σκοποί της εταιρείας θα είναι:
1. Γενικά η προβολή, διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Η παροχή γνωµοδοτήσεων προς την Αυτοδιοίκηση αναφορικά µε την προσθήκη των
τοπικών γεωργικών προϊόντων υψηλής εµπορικής και διατροφικής αξίας στο «Καλάθι της
Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς κάθε αρµόδιο και ενδιαφερόµενο
αποδέκτη αναφορικά µε τα κίνητρα υποστήριξης και την αξιοποίηση των εθνικών και
κοινοτικών πόρων µε σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των σχετικών µε το «Καλάθι της
Περιφέρειας Ηπείρου» πολιτικών.
4. Η οργάνωση της ενηµέρωσης των καταναλωτών για τα πλεονεκτήµατα κάθε είδους
διατροφής που παράγεται στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου.
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5. Η συµµετοχή σε Εθνικές και ∆ιεθνείς εκθέσεις και σε προγράµµατα προώθησης των
προϊόντων εθνικής ή κοινοτικής προέλευσης.
6. Οι διµερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο µε αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις,
Περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των προϊόντων
της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Η τοποθέτηση των προϊόντων στις τοπικές αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες
λιανικής πώλησης, λαϊκές και δηµοτικές αγορές, δηµοπρατήρια προϊόντων) µε σύναψη
συµφωνιών µε τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς ή επιχειρήσεις για τους τρόπους
προώθησης των τοπικών προϊόντων σε κάθε δραστηριότητά τους.
8. Η παροχή γενικά υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του «Καλαθιού Προϊόντων της
Περιφέρειας Ηπείρου».
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία θα πρέπει να φροντίζει για τα
παρακάτω:
1. Την συνεχή ενηµέρωση και επιµόρφωση κάθε ενδιαφερόµενου αποδέκτη µε συνέδρια,
σεµινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις.
2. Την συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε Ελληνικά και ξένα Ιδρύµατα µε συναφές
αντικείµενο καθώς και µε Κρατικά Ιδρύµατα και Οργανισµούς στον τοµέα της Αγροτικής
Ανάπτυξης.
3. Την ανάληψη πρωτοβουλιών, την διενέργεια επιστηµονικών και ενηµερωτικών
εκδηλώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και διαδικτυακών αναρτήσεων µε
σκοπό την υποστήριξη και διάδοση των σχετικών µε το καλάθι της Περιφέρειας Ηπείρου
πολιτικών.
4. Την εκπόνηση µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων µε σκοπό την διαφήµιση και
προώθηση των αγροτικών προϊόντων που έχουν συµπεριληφθεί στο καλάθι της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ειδικότερα κρίνονται σκόπιµες ενέργειες όπως:
1. Η δηµιουργία ιστοσελίδας µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, τα κέντρα παραγωγής, τις καλλιεργητικές
πρακτικές που εφαρµόζονται, τις µεθόδους τυποποίησης και την περιβαλλοντική µέριµνα
που λαµβάνεται για την παραγωγή των προϊόντων στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Στην
ίδια σελίδα µπορεί να λειτουργήσει και παρατηρητήριο τιµών αγροτικών προϊόντων και
αγροτικών εφοδίων.
2. Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται
µε αυτά.
3. Η καθιέρωση σε ετήσια βάση εκδηλώσεων και εορτών για οµάδες ή επιµέρους προϊόντα.
4. Η συνεργασία µε τουριστικά γραφεία και η οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων µε
σκοπό την έλξη τουριστών και την επιµήκυνση της παραµονής τους στην περιοχή µας.
5. Η προώθηση εφαρµογής συστηµάτων ISO και HACCP για παραγωγή ποιοτικών και
ασφαλών προϊόντων.
6. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών καταναλωτικών προτύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Η διεύρυνση των αγορών και η δικτύωση των επιχειρήσεων της σύµπραξης µε
επιχειρήσεις και ενώσεις/δίκτυα επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

79

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

8. Η διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής µε την προώθηση της βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας, την ολοκληρωµένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής, την
εφαρµογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής και την εκπαίδευση, κατάρτιση και
ευαισθητοποίηση των εταίρων της Σύµπραξης και του προσωπικού που απασχολούν.
9. Η προστασία των µελών της Σύµπραξης από την κερδοσκοπία και τον αθέµιτο
ανταγωνισµό.
10. Η δηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων και εκθετηρίων τοπικών προϊόντων.
11. Η δηµιουργία αγορών τοπικών προϊόντων µόνο από αγρότες.
H Αγροδιατροφική Σύµπραξη θεωρείται πολύ σηµαντικός παράγοντας για την
επίτευξη των σκοπών του «Καλαθιού». Αυτή θα αποτελέσει τη βασική συνιστώσα για τον
σχεδιασµό της αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή της Ηπείρου. Λόγω της σηµαντικότητας
του θέµατος θα πρέπει η σύστασή της να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης και
διαβούλευσης σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.

9.2 Σύµφωνο Ποιότητας
Τα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας είναι ένας καινοτόµος και δυναµικός θεσµός.
Στηρίζονται σε συνεργασίες, λειτουργούν σε εθελοντική βάση και µπορούν να βοηθήσουν
στην ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής ταυτότητας, των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
και των ιδιαίτερων και διαφορετικών χαρακτηριστικών ενός τόπου. Συµβάλλουν στη
διαφύλαξη του καλού ονόµατος µιας περιοχής και προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξή της.
Ένα Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας είναι στην ουσία µια συµφωνία, µια διακήρυξη µιας
οµάδας επαγγελµατιών, που έχουν κοινά ή συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά, και συµφωνούν
και συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση προκειµένου να προωθήσουν
ένα κοινό όραµα για την ποιότητα στην περιοχή τους. Το καλό όνοµα της περιοχής
αντιµετωπίζεται ως µια «συλλογική περιουσία» που ανήκει σε όλους και που πρέπει να
διαφυλάσσεται από συλλογική δοµή. Τα κέρδη από ένα τοπικό σύµφωνο ποιότητας είναι
κοινωνικά και εµµέσως επιχειρηµατικά. Το «Σύµφωνο Ποιότητας για την Περιφέρεια
Ηπείρου» θα µπορεί να είναι µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θα
δραστηριοποιείται στα γεωγραφικά πλαίσια της Περιφέρειας Ηπείρου. Σκοπός του θα είναι η
διάσωση, προβολή και διάδοση του προτύπου της τοπικής διατροφής αλλά και η πιστοποίηση
χώρων εστίασης που προσφέρουν εδέσµατα της τοπικής κουζίνας. Η δηµιουργία της
εταιρείας θα καλύψει την ανάγκη για τη συντονισµένη προβολή και προώθηση της διατροφής
της Ηπείρου και για την προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας,
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Το «Σύµφωνο Ποιότητας για την
Περιφέρεια Ηπείρου» θα µπορούσε κάλλιστα να ενσωµατωθεί στην Αγροδιατροφική
Σύµπραξη και να δηµιουργήσει έτσι δυναµικές συνέργιες στο πεδίο του συντονισµού όλων
των εµπλεκοµένων φορέων προς την κατεύθυνση και τους στόχους που θα θέσει εξαρχής η
Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο στρατηγικός στόχος αυτού του
Συµφώνου Ποιότητας θα είναι η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη της Ηπείρου µέσω της
συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Οι
βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η εταιρεία για την επίτευξη του στόχου της,
θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι:
1. Η τοπική γαστρονοµική παράδοση (προώθηση της Παραδοσιακής ∆ιατροφής της
Περιφέρειας Ηπείρου ως τρόπο ζωής).
2. Η υγεία: θα προβληθεί η συµβολή της Παραδοσιακής ∆ιατροφής της Περιφέρειας
Ηπείρου στη βελτίωση του επιπέδου υγείας.
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3. Τα τοπικά προϊόντα: θα γίνει προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, µέσω της στήριξης για τον εκσυγχρονισµό των
διαδικασιών παραγωγής και διανοµής.
4. Το περιβάλλον: θα προωθηθεί η «πράσινη ανάπτυξη» της Περιφέρειας Ηπείρου,
προβάλλοντας την περιοχή ως έναν τόπο µε καθαρό περιβάλλον και µεγάλη
βιοποικιλότητα, όπου παράγονται µοναδικά, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.
5. Ο πολιτισµός: θα προωθηθεί η Παραδοσιακή ∆ιατροφή της Περιφέρειας Ηπείρου ως
αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού και θα συνδεθεί µε τις τοπικές αξίες.
6. Ο τουρισµός: θα προωθηθεί ο γαστρονοµικός τουρισµός στην περιοχή, ο οποίος θα
βασίζεται στα παραδοσιακά τοπικά αγροτικά προϊόντα και την γαστρονοµία της περιοχής.
Η εταιρεία, θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει την «οµπρέλα» κάτω απ’ την οποία θα
µπορέσουν να ενταχθούν όλες οι τοπικές πρωτοβουλίες που κινούνται προς την ίδια
κατεύθυνση και έχουν ως σκοπό την αύξηση της ζήτησης για τα τοπικά προϊόντα και
υπηρεσίες καθώς και την βελτίωση της ποιότητάς τους.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Σύµφωνο Ποιότητας θα µπορούσε επιπροσθέτως
να συνάψει συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να εισάγει
τεχνογνωσία, καλές πρακτικές αλλά να δηµιουργήσει και νέα πιλοτικά προγράµµατα γύρω
από τους άξονες της στρατηγικής του.
Ενδεικτικά, οι σκοποί της εταιρίας θα µπορούσαν να είναι οι εξής παρακάτω:
1. Η µε κάθε νόµιµο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση της διατροφής της περιοχής της
Περιφέρειας Ηπείρου ως µέσο υγιεινής διατροφής και ευζωίας.
2. Η προώθηση και εξασφάλιση της κατανάλωσης των προϊόντων παραγωγής της
Περιφέρειας Ηπείρου, ως προϊόντων ανώτερης διατροφικής αξίας.
3. Η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την παροχή επισιτιστικών και εν γένει
τουριστικών υπηρεσιών, τόσο στην Περιφέρεια Ηπείρου όσο και αλλού, µε στόχο την
επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών προσφοράς, των προϊόντων αυτών.
4. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων διατροφής στην
Περιφέρεια Ηπείρου.
5. Η οργάνωση κατάλληλων προϋποθέσεων και υποδοµών στην περιοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.
6. Κάθε άλλη συναφής προς τα προαναφερόµενα ενέργεια που θα αποβλέπει στην
προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων παραγωγής από την περιοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία θα µπορεί:
1. Να οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις προϊόντων και επιµορφωτικές δράσεις και εκδηλώσεις
για τη βελτίωση των γνώσεων των επιχειρήσεων και του προσωπικού τους, σχετικών µε
τα προϊόντα της Περιφέρειας Ηπείρου και την προώθησή τους από πιστοποιηµένες
επιχειρήσεις
2. Να υποβάλλει προτάσεις ή να συµµετέχει σε δράσεις οι οποίες θα υλοποιούνται από κάθε
είδους φορέα, εθνικό ή κοινοτικό, στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης
καθώς και κάθε άλλης συγχρηµατοδοτούµενης δράσης
3. Να διενεργεί έρευνες αγοράς, καθώς και κάθε άλλη έρευνα που θα συµβάλλει στην
επίτευξη του σκοπού της εταιρίας
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4. Να παρέχει κάθε είδους εκπαιδευτικών, συµβουλευτικών και ενηµερωτικών υπηρεσιών
στους επιχειρηµατίες για την προώθηση των ηπειρωτικών προϊόντων και την βελτίωση
της επιχειρηµατικής τους προσπάθειας
5. Να συµµετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου, µε όµοιο ή
παρεµφερή σκοπό, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
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10. Μεθοδολογία υλοποίησης του «Καλαθιού»
Η γεωργία και η κτηνοτροφία στην Ήπειρο είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένες, µε πολλές
οικογένειες να ζουν αποκλειστικά από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Μετά την
παραγωγή τους τα αγροτικά προϊόντα διακινούνται εγχώρια, αλλά και εξάγονται σε άλλες
χώρες, µε τελικό προορισµό την κατανάλωση.
∆υστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η πληροφόρηση των αγροτών δεν είναι
ικανοποιητική, µε αποτέλεσµα να µην ενηµερώνονται σωστά, έγκαιρα και λεπτοµερώς πάνω
σε θέµατα ιδιαίτερα κρίσιµα. Επιπλέον η προβολή, διαφήµιση και ανάδειξη των τοπικών
προϊόντων µέσω διαδικτύου, καθώς και η αποτελεσµατικότητα του τρέχοντος συστήµατος
διακίνησης των αγροτικών προϊόντων είναι πολλές φορές αµφισβητήσιµη. Πολλά ηπειρωτικά
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό των καταναλωτών, αφού
δεν υπάρχουν ανεπτυγµένα σύγχρονα εργαλεία διαφήµισης και marketing, µε αποτέλεσµα η
διαφήµιση των προϊόντων µέσω διαδικτύου να είναι ελάχιστη. Επιπρόσθετα, το προϊόν κατά
την διακίνησή του περνάει από αρκετά στάδια, µε το κάθε στάδιο να επιβαρύνει την τιµή, τον
χρόνο παράδοσης και την ποιότητά του. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση
επιβαρύνεται από αδιαφανείς διαδικασίες και συναλλαγές µεταξύ των µεσαζόντων. Το
αποτέλεσµα είναι ο καταναλωτής να πληρώνει ένα σεβαστό ποσό, από το οποίο µόνο ένα
µικρό ποσοστό πηγαίνει στον αρχικό παραγωγό.
Με τη παρούσα πρόταση προτείνουµε την βελτίωση του συστήµατος προώθησης και
διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να
ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Με την εφαρµογή αυτή ο
παραγωγός θα µπορεί να προωθεί να προϊόντα του ο ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση
µεσαζόντων µε άµεσα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τελικό καταναλωτή.
∆ηµιουργούµε µια πλατφόρµα ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγρότη σε σύγχρονες και
βέλτιστες πρακτικές αγροτικής παραγωγής και εκµετάλλευσης για να µπορέσει να βελτιώσει
την ποιότητα της δουλειάς του. Ο καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει τα
Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους.

10.1 Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών
και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας
Ηπείρου
Η εφαρµογή θα αποτελείται από δυο ξεχωριστές πλατφόρµες:
Α. Πλατφόρµα ενηµέρωσης
Το τµήµα αυτό έχει καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα και θα αναφέρεται σε αγρότες
της Ηπείρου. Θα περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν αγροτικά νέα της
περιοχής, εξελίξεις σε αγροτικά θέµατα, επιδοτήσεις, νέες γεωργικές καλλιέργειες,
κτηνοτροφικά θέµατα κλπ.
Θα δηµιουργηθεί µια απόλυτα έγκυρη και πλήρως επικαιροποιηµένη σε απευθείας
σύνδεση γνωσιακή βάση (πλατφόρµα) µε αυτόµατους µηχανισµούς αναζήτησης για κάθε
ενδιαφερόµενο. Οι πληροφορίες που θα παρέχει θα κυµαίνονται από τις ασθένειες φυτών και
ζώων και τους τρόπους αντιµετώπισής τους, σε πληροφορίες για λιπάσµατα, τρόπους
συγκοµιδής, βέλτιστους τρόπους σταβλισµών και καλλιεργειών, κανόνες υγιεινής, πρόβλεψη
καιρού, χαρτογράφηση αγροτικής οικονοµίας, παρουσίαση τοπικών προϊόντων και
νοµοθεσίες σχετικές µε τις καλλιέργειες και τις εκτροφές ζώων και τις άδειες που χρειάζονται
και γενικά θα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα των ενδιαφερόντων του αγροτικού πληθυσµού. Θα
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διατίθενται επίσης ελεύθερα τα ηµερήσια, µηνιαία ή ετήσια στατιστικά στοιχεία που αφορούν
τη χρήση της πλατφόρµας.
Β. Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων
Στο τµήµα αυτό θα παρουσιάζονται και θα διατίθενται προς πώληση τα αγροτικά
προϊόντα εµπόρων, οµάδων παραγωγών, οµάδων κτηνοτρόφων, συνεταιρισµών της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρουµε γαλακτοκοµικά προϊόντα, νεκταρίνια Σαγιάδας,
πεπόνια Κόνιτσας, πορτοκάλια Άρτας, µανταρίνια Θεσπρωτίας, οίνους Ζίτσας - Μετσόβου,
σκληρά και µαλακά τυριά γνωστά ή λιγότερο γνωστά (µετσοβόνε, µετσοβέλλα, γιδίσιο,
βλαχοτύρι, κασκαβάλ, µανούρι), κοτόπουλο, αβγά και κρέας από αιγοπρόβατα και µικρά
µοσχάρια ελευθέρας βοσκής, κονσερβολιές (γίγας), ακτινίδιο Άρτας, ψάρια
ιχθυοκαλλιεργειών, µέλι, εµφιαλωµένο νερό.
Η πλατφόρµα θα περιέχει τρία υποσυστήµατα, τα οποία θα δηµιουργούν τα παρακάτω
καταστήµατα.
Β1. Υποσύστηµα Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων Λιανικής (offline) Πώλησης
Με το υποσύστηµα αυτό θα κατασκευάζονται καταστήµατα λιανικής offline
πώλησης, τα οποία θα προσφέρουν πλήρη και ολοκληρωµένη λειτουργικότητα ηλεκτρονικής
παρουσίασης προϊόντων και προώθησης των παραγγελιών από τον καταναλωτή προς τον
παραγωγό µέσω διαφόρων τρόπων επικοινωνίας. Ο παραγωγός στη συνέχεια παίρνει την
παραγγελία, συσκευάζει τα προϊόντα και τα αποστέλλει στον πελάτη.
Β2. Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop)
Με το υποσύστηµα αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον κάθε παραγωγό, εφόσον το
επιθυµεί να κατασκευάσει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστηµα και οι παραγγελίες που
απευθύνονται γι’ αυτόν να διεκπεραιώνονται µέσω αυτού. Η δηµιουργία του ηλεκτρονικού
καταστήµατος θα γίνεται µέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος διαχείρισης το οποίο θα
επιτρέπει την πλήρη παραµετροποίηση και ενηµέρωση του.
Β3. Υποσύστηµα Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων Χονδρικής Πώλησης
Το υποσύστηµα αυτό πρέπει να διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των µεγάλων παραγγελιών χονδρικής πώλησης.
Οι πελάτες χονδρικής τις περισσότερες φορές, µετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος,
θέλουν να έχουν προσωπική επαφή µε τον παραγωγό, πιθανόν να συναντηθούν µαζί του για
να δουν τα προϊόντα από κοντά και έπειτα αν καταλήξουν σε συµφωνία, να διευθετηθούν οι
λεπτοµέρειες της παραγγελίας, της µεταφοράς και της πληρωµής.
Το υποσύστηµα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα δηµιουργίας διαφορετικών
καταστηµάτων χονδρικής πώλησης ανάλογα µε τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων που
θα προκύψουν. Στα καταστήµατα αυτά θα προβάλλονται οι παραγωγοί και θα διαφηµίζονται
τα προϊόντα τους και θα αναπτύσσεται δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ παραγωγού-πελάτη.
Τα σηµαντικότερα οφέλη από τη δράση αυτή είναι:
•

Σηµαντική για τον αγροτικό πληθυσµό είναι η ύπαρξη της online αγροτικής βιβλιοθήκης
µε πλήθος πληροφοριών και η ενηµέρωση για θέµατα που τους αφορούν άµεσα.

•

Μέσω της εφαρµογής, τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου θα µπορούν να διαφηµιστούν
και να είναι ορατά στο ευρύτερο παγκόσµιο κοινό, µε πιθανό αποτέλεσµα την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από νέους αγοραστές εκτός Ελλάδας και την αύξηση των εξαγωγών
αγροτικών προϊόντων.
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•

Πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προϊόντα του καλαθιού στο ευρύ κοινό εύκολα και
γρήγορα.

•

Αναίρεση φυσικών εµποδίων για τη διακίνηση των προϊόντων.

•

Καλύτερη προώθηση των προϊόντων.

•

Πρόσβαση σε νέες αγορές µε µικρό κόστος.

•

Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε τα προϊόντα, τον τρόπο παραγωγής αλλά
και τις τιµές τους.

•

Ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου.

∆εδοµένου ότι ένα υψηλά σηµαντικό ποσοστό των παραγωγών δεν έχει γνώση των νέων
τεχνολογιών, η εφαρµογή ενηµέρωσης των παραγωγών θα συνοδευτεί από υποστηρικτικές
δράσεις εκπαίδευσης συγκεκριµένων οµάδων παραγωγών – που δυνητικά θα µπορούσαν να
αντεπεξέλθουν – µε εξοικείωση στην εφαρµογή και θα υπάρξει µέριµνα για την
πληροφόρηση των υπόλοιπων παραγωγών. Σηµαντικό είναι ακόµα η εφαρµογή να διαφέρει
από τα υπάρχοντα sites των κυβερνητικών οργανισµών και να παρέχει πληροφόρηση σε απλή
και κατανοητή για τους παραγωγούς µορφή.

10.2 ∆ηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων
Το δηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων είναι οργανωµένες αγορές µε τη µορφή της
ανώνυµης εταιρίας. Στο µετοχικό κεφάλαιο των δηµοπρατηρίων µετέχουν οι περιφερειακές
αυτοδιοικήσεις, οι αγροτικές συλλογικές οργανώσεις (ΣΑΟ), έµποροι αγροτικών προϊόντων
καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι φορείς του δηµοσίου, από
κοινού, πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του µετοχικού κεφαλαίου.
Το δηµοπρατήριο µπορεί να οργανωθεί ως συµβατική ή ψηφιακή αγορά όπου οι
παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα τους στους ενδιαφερόµενους αγοραστές µε ελεύθερα
διαπραγµατεύσιµες τιµές. Η διαπραγµάτευση, η διαµόρφωση της τελικής τιµής ανά προϊόν, οι
σχετικές πωλήσεις και οι πληρωµές λαµβάνουν χώρα εντός και διαµέσου του δηµοπρατηρίου.
Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο σε κάθε Περιφέρεια µπορούν να λειτουργούν µέχρι
δύο πρατήρια.
Η λειτουργία των δηµοπρατηρίων εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω της Εθνικής Αρχής Εποπτείας ∆ηµοπρατηρίων (ΕΑΕ∆).
Η ΕΑΕ∆ ελέγχει τη λειτουργία του κάθε δηµοπρατηρίου, συµφώνα µε τις διατάξεις
του καταστατικού του, µε σκοπό την διασφάλιση των τιµών των αγροτικών προϊόντων, τη
διαφάνεια και ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών.
Στόχος του κάθε δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων είναι να λειτουργεί σαν
µηχανισµός που θα επιφέρει µεγαλύτερα έσοδα στον παραγωγό και φθηνότερα προϊόντα στον
καταναλωτή. Αυτό θα επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας στους αγρότες τη δυνατότητα να
πωλούν άµεσα την παραγωγή τους στους λιανεµπόρους αποφεύγοντας τους µεσάζοντες.
Χωροταξικά το δηµοπρατήριο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πόλη για να
εξασφαλίζονται οι σχετικές υποδοµές και η εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, να
βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων που διακινεί και να
έχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιµα µεταφορικά µέσα της περιοχής.
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10.3 Οµάδες παραγωγών
Για κάθε οµάδα οµοειδών προϊόντων που θα επιλεχθεί για το καλάθι αγροτικών
προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία µιας
τουλάχιστον Κλαδικής Οµάδας Παραγωγών (Ο.Π.) π.χ. οµάδα παραγωγών καλλιεργητών
κτηνοτροφικών φυτών, εσπεριδοειδών, ακτινιδίων.
Οι οµάδες αυτές θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένες και να λειτουργούν σύµφωνα µε
το νέο νοµοθετικό πλαίσιο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τις
συλλογικές οργανώσεις αγροτών.
Στόχοι της κάθε Ο.Π. είναι :
1. Μείωση του κόστους παραγωγής µέσω από κοινού αγοράς εισροών
2. Καθορισµός προδιαγραφών παραγόµενου προϊόντος
3. Πιστοποίηση προϊόντος βάση εθνικών ή παγκόσµιων προτύπων (AGRO, GLOBALGAP)
4. Ανάπτυξη της συµβολαιακής γεωργίας
5. Από κοινού και διαµέσου της Ο.Π. πωλήσεις
6. ∆ιαφήµιση και προώθηση του προϊόντος

10.4 Πιστοποίηση προϊόντων
Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων µε χορήγηση αναλόγου σήµατος δίνεται στα
προϊόντα κατόπιν ελέγχου κατά τον οποίο έχουν διαπιστωθεί συµµορφώσεις ως προς
συγκεκριµένα πρότυπα απαιτήσεων. Τα πρότυπα αυτά ορίζονται από δηµόσιες αρχές,
οργανισµούς αλλά και συλλογικούς φορείς. Ο έλεγχος για τη χορήγηση του σήµατος
καταλληλότητας γίνεται από αναγνωρισµένους και πιστοποιηµένους φορείς. Τέτοια πρότυπα
για την Ελλάδα είναι τα Εθνικά Πρότυπα Πιστοποίησης της Ποιότητας Αγροτικών
Προϊόντων και Περιβάλλοντος AGRO
Πιο συγκεκριµένα:
AGRO1. Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP)
AGRO2. Σύστηµα Oλοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή
AGRO3. Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Xοιρινού Κρέατος
AGRO4. Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυoκαλλιέργειας
Για τα προϊόντα που επιλέχθηκαν για το καλάθι αγροτικών προϊόντων της
Περιφέρειας Ηπείρου θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις µε σκοπό την πιστοποίηση τους µε
τα παραπάνω πρότυπα και όπου είναι δυνατόν και µε πρότυπα του εξωτερικού (π.χ.
GLOBALGAP) και πιο συγκεκριµένα µε αυτά που απαιτούν οι αγορές στις οποίες
απευθύνονται.
Η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων του καλαθιού της Περιφέρειας Ηπείρου θα
συµβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους αφού στοχεύει στην
ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών σε τοµείς όπως είναι η ποιότητα και η
ασφάλεια των τροφίµων, η καλή µεταχείριση των ζώων, η διασφάλιση της προστασίας και
της αειφορίας του περιβάλλοντος.
Πέρα από την παραπάνω πιστοποίηση για να διασφαλιστεί η αναγνωρισιµότητα των
προϊόντων του καλαθιού της και η άµεση σύνδεση τους µε την Ήπειρο απαιτείται η χορήγηση
ενός Περιφερειακού Σήµατος που θα διευκολύνει την εµπορική προώθηση. Αυτό το
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Περιφερειακό σήµα θα αποτελεί για τον καταναλωτή αξιόπιστο εχέγγυο πιστοποιηµένης
ποιότητας αυθεντικών Ηπειρώτικων Προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταρτιστούν οι βασικοί κανόνες του Ηπειρώτικου
Περιφερειακού Σήµατος και κατοχύρωση του στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η δε
απονοµή του στα αγροτικά προϊόντα του καλαθιού, θα πραγµατοποιείται, µετά από σχετικό
έλεγχο συµµόρφωσης.

10.5 Αγροτική έρευνα
Η εφαρµοσµένη έρευνα για τους τοµείς της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής
που υπάρχουν στην Ήπειρο είναι ζωτικής σηµασίας για την ορθολογική και βιώσιµη
ανάπτυξη τους. Η έρευνα αυτή θα µπορούσε να δώσει απάντηση σε ερωτήµατα όπως:
1. Ποιές νέες καλλιέργειες µπορούν να αναπτυχθούν στην Ήπειρο;
2. Ποιές είναι οι κατάλληλες ποικιλίες;
3. Ποιές είναι οι κατάλληλες καλλιεργητικές µέθοδοι;
4. Ποιό είναι το εδαφολογικό προφίλ των καλλιεργητικών ζωνών της Ηπείρου;
5. Πώς µπορεί να συµπιεστεί το κόστος παραγωγής;
6. Ποιές είναι οι κατάλληλες φυλές ζώων;
7. Ποιά συστήµατα εκτροφής πρέπει να επιλεγούν;
8. Πώς µπορεί να αξιοποιηθούν καλύτερα τα φυσικά λιβάδια µε στόχο την προστασία και
την αειφορία;
9. Πως µπορεί να διασφαλιστεί η αειφορία και η προστασία των αλιευτικών πεδίων;
Για το λόγο αυτό προτείνεται σε συνεργασία µε τις υπάρχουσες δοµές (Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου, Κτηνιατρικό Εργαστήριο
Ιωαννίνων, Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ιωαννίνων, Σταθµός Γεωργικής Έρευνας
Ιωαννίνων) να διεξάγεται επιστηµονική έρευνα αναφορικά µε την αγροτική παραγωγή της
Ηπείρου. Η τεχνογνωσία θα διαχέεται στους αγρότες της Περιφέρειας µέσω των γεωτεχνικών
της υπηρεσιών (∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής).

10.6 Εκπαίδευση αγροτών
Η άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος στη σύγχρονη εποχή είναι µία σύνθετη
δραστηριότητα υψηλού ρίσκου που για την επιτυχή έκβαση της απαιτεί εξειδικευµένη βασική
εκπαίδευση αλλά και συνεχή ενηµέρωση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων,
εφαρµογή νέων τεχνολογιών, δηλαδή δια βίου εκπαίδευση.
Έτσι λοιπόν, η παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης στους αγρότες για την άσκηση της
δραστηριότητας τους πρέπει να περιλαµβάνει τοµείς όπως:
1. Ορθολογικός τρόπος παραγωγής.
2. Κώδικες ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών.
3. Αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.
4. Ορθολογική χρήση υδατικού δυναµικού.
5. Υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από την Κοινή Γεωργική Πολιτική.
6. Συστήµατα ποιότητας και παραγωγή προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας.
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7. Καλή µεταχείριση των ζώων και κανόνες ευζωίας και ηθολογίας.
8. Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και παραγωγή τροφίµων.
Οι παραπάνω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µέσω υλοποίησης των παρακάτω
δράσεων:
1. Λυκειακού χαρακτήρα εκπαίδευση για µελλοντικούς αγρότες µε την ίδρυση Αγροτικού
Λυκείου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
2. Επαγγελµατική κατάρτιση των αγροτών για εξειδικευµένους τοµείς της αγροτικής
παραγωγής (π.χ. καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ακτινιδίου, κηπευτικών κλπ,
αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, βοοτροφία).
3. ∆ια βίου εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές παραγωγής.
4. Εξειδικευµένη εκπαίδευση για παραγωγή πιστοποιηµένων αγροτικών προϊόντων του
καλαθιού της Ηπείρου.
5. Συνέχιση της λειτουργίας της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων.
Για την υλοποίηση της δράσης (1) απαιτείται συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο και
συνεργασία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Παιδείας µε την
Περιφέρεια.
Για τις δράσεις (2), (3) και (4) µπορούν να πραγµατοποιούνται κύκλοι εκπαίδευσης
µικρής διάρκειας επιπέδου επιµόρφωσης µε θεµατολογία που κάθε φορά θα επικαιροποιείται
και θα καθορίζεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής) και θα λαµβάνουν χώρα σε συνεργασία µε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
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11. Χρονοδιάγραµµα δράσεων
Λαµβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τη µεθοδολογία υλοποίησης του
«Καλαθιού» όπως αυτά περιγράφονται στο 8ο και 9ο Κεφάλαιο του παρόντος Επιχειρησιακού
Σχεδίου, η Περιφέρεια Ηπείρου θέτει τους εξής παρακάτω χρονικά προσδιορισµένους
στόχους:
•

Σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών.

•

Έγκριση της πρότασης µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών –
Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του
έργου µέσα στο τρέχον έτος.

•

Ανάθεση µελετών για τη σύσταση ∆ηµοπρατηρίου, εδαφολογικού
κλιµατολογικού χάρτη, αναδιάρθρωσης καλλιεργειών µέσα στο τρέχον έτος.

•

Ανάθεση, εντός τριµήνου, σε διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης της θέσπισης
προδιαγραφών πιστοποίησης των διαδικασιών παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών
αγροτικών προϊόντων Ηπειρωτικής προέλευσης. Θεσπίζοντας το σήµα των
Ηπειρωτικών προϊόντων, ο Φορέας Πιστοποίησης θα ξεκινήσει άµεσα την παροχή
των πιστοποιητικών.

•

Αναδιοργάνωση των υφιστάµενων οργανωτικών δοµών των Υπηρεσιών του
ΥΠ.Α.Α.Τ., της Περιφέρειας Ηπείρου και των ∆ήµων µέσα στο τρέχον έτος, µε σκοπό
την έµπρακτη και καθηµερινή υποστήριξη των δράσεων του «Καλαθιού».

•

Συµµετοχή της Περιφέρειας και των ενδιαφερόµενων παραγωγών-µεταποιητών
αγροτικών προϊόντων σε τουλάχιστον τρεις εθνικές ή διεθνείς εκθέσεις προώθησης
των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.

•

Ένας τουλάχιστον κύκλος εκπαίδευσης–ενηµέρωσης των αγροτών σε ετήσια βάση
από το επιστηµονικό δυναµικό της Περιφέρειας Ηπείρου.

•

Συνεργασία µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για την προώθηση ερευνητικού
έργου στον τοµέα παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.

•

Ολοκλήρωση εντός των προδιαγεγραµµένων χρονικών πλαισίων των
εγγειοβελτιωτικών έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου από το
ΥΠ.Α.Α.Τ. στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

•

Μέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων, σχετικά µε τον Αγροτικό τοµέα, από
διάφορα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ( π.χ ΕΣΠΑ).
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12. Προϋπολογισµός, χρονοδιάγραµµα έργων & Χρηµατοδοτικά
Προγράµµατα
12.1 Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα
Ο προϋπολογισµός για την επίτευξη των στόχων του «Καλαθιού των Αγροτικών
Προϊόντων» είναι δυναµικός, καθορίζεται κάθε έτος σύµφωνα µε τις ανάγκες του
προγράµµατος και βασίζεται κατά κύριο λόγο σε υπάρχοντα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Μέχρι
και το 2013 είναι σε εξέλιξη το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013. Οι
προκηρύξεις των επιµέρους µέτρων εξαρτώνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων. Μετά το 2013 η χρηµατοδότηση θα εξαρτηθεί από την αναθεώρηση της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής που είναι υπό συζήτηση.
Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει η Αγροδιατροφική Σύµπραξη για την
επίτευξη των σκοπών του «Καλαθιού», εκτός από την οικονοµική συµµετοχή των εταίρων
και τη χρηµατοδότηση από µέτρα όπως το 4.2.1. (Συνεργασίες), µπορεί να ενισχυθεί επιπλέον
από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Ο στόχος της χρηµατοδότησης τους αγροτικού τοµέα πρέπει να σταµατήσει να είναι
απλά η αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών, είτε χωρίς να γίνεται παραγωγή ως ένα
άλλο επίδοµα ανεργίας, είτε µε το να παράγονται προϊόντα που δεν έχουν ζήτηση ή και
πρόσβαση στην αγορά. Οι χρηµατοδοτικές πηγές θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν προσεκτικά,
ώστε να δηµιουργήσουν δυναµικούς παραγωγούς και ισχυρές οργανώσεις µε
προσανατολισµό τόσο στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς, όσο και στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις των εύρωστων αγορών άλλων χωρών. Μεσο-µακροπρόθεσµος στόχος
είναι, σε συνεργασία µε τις άλλες Περιφέρειες, η διατροφική ασφάλεια της χώρας ενόψει και
των αναµενόµενων εξελίξεων στην παγκόσµια αγορά τροφίµων.

12.1.1 Πρόγραµµα Αγροτικής
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Ανάπτυξης

της

Ελλάδας

2007-2013

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω µέτρα του προγράµµατος:
1. Μέτρο 1.1.2: "Εγκατάσταση νέων γεωργών"
Στόχος: η πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε την εγκατάσταση νέων γεωργών
µέσω της παροχής κινήτρων προκειµένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η
διαρθρωτική προσαρµογή των εκµεταλλεύσεων τους µε την υποβολή επιχειρηµατικού
σχεδίου.
2. Μέτρο 1.2.1: "Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων"
Στόχος: ο εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής
τους επίδοσης, µέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής
συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτοµιών, µε στόχο τη στροφή
προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκµετάλλευσης σε
τοµείς όπως τα µη εδώδιµα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την
υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.
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3. Μέτρο 1.2.3: "Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων"
Στόχος: Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας γεωργικών προϊόντων των πολύ µικρών, µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων µε την στήριξή τους σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης
καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της
υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.
4. Μέτρο 1.3.2: «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων»
Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων µε στόχο την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως
προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και την επίτευξη
προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα.
5. Μέτρο 1.3.3: « ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης»
Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα
ποιότητας µε στόχο τόσο την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά τη διαθεσιµότητα
και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών όσο και τη προώθησή τους.
6. Μέτρο 2.1.4: "Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις"
Το µέτρο αυτό στηρίζει µεθόδους γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του
γεωργικού τοπίου και περιλαµβάνει τις εξής δράσεις:
1. Βιολογική γεωργία.
2. Βιολογική κτηνοτροφία.
3. Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών.
4. Προστασία υγροτοπικών συστηµάτων.
5. ∆ιατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
6. ∆ιατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση.
7. Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής.
8. ∆ιατήρηση γενετικών πόρων στην αγροτική παραγωγή.
9. Ένταξη των µετακινούµενων κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος.
7. Μέτρο 4.1: "Ανταγωνιστικότητα"
Υλοποιούνται «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», συµβάλλοντας παράλληλα στην
κινητοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της υπαίθρου, στην ενίσχυση και διαφοροποίηση
της τοπικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µε θετικά αποτελέσµατα για
την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Μέσω αυτού του
µέτρου µπορεί να χρηµατοδοτηθεί το σύµφωνο ποιότητας της Περιφέρειας.
8. Μέτρο 4.2.1: "Συνεργασίες"
Αφορά συνεργασίες µέσω των οποίων ενισχύεται η εφαρµογή κοινής δράσης είτε µεταξύ
περιοχών της χώρας είτε µε περιοχές άλλων κρατών – µελών ή τρίτων χωρών. Επιδιώκεται η
απόκτηση τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών
πόρων (ανθρώπινων, φυσικών) και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας κάθε περιοχής. Είναι
δυνατή η χρηµατοδότηση της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας.
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12.1.2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013
Το ΕΠΑΛ 2007-2013 έχει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
1. Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου
2. Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
3. Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος.
4. Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
5. Τεχνική βοήθεια.

12.1.3 Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011
“Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.”
Ο αγροτικός τοµέας ανήκει στις επιλέξιµες δραστηριότητες και τα ποσοστά ενίσχυσης
φθάνουν στο 50% για πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις µε ελάχιστο προϋπολογισµό
200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

12.1.4 Άλλα Προγράµµατα
Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας του ΕΤΕΑΝ, το οποίο παρέχει
χαµηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα εντός ή εκτός Αναπτυξιακού
Νόµου.
Το πρόγραµµα «Εξωστρέφεια–ΟΑΕΠ εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης
των εξαγωγικών επιχειρήσεων, µέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ και για διάστηµα έως
τεσσάρων µηνών, µε ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις τράπεζες
εµπράγµατες εξασφαλίσεις, αλλά µόνο η ασφάλιση τους στον Οργανισµό Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων.

12.2 Προϋπολογισµός έργων
Η Περιφέρεια Ηπείρου λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάστασή της, τη
διάρθρωση των τοµέων της οικονοµίας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής), στοιχεία
που αφορούν στις υποδοµές, το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και τις
υφιστάµενες υπηρεσιακές δοµές, κατέληξε στο Επιχειρησιακό της Πρόγραµµα για τα
επερχόµενα έτη 2012-2014. Στο Επιχειρησιακό αυτό Πρόγραµµα περιλαµβάνονται έργα σε
κάθε άξονα που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα των έργων υλοποίησης του «Καλαθιού»
(Πίνακας 11.1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α

Β

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑ∆Α

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Α/Α ΕΡΓΟΥ

ΚΘΠ

ΜΕΤΡΟ

ΑΞΟΝΑΣ

ΧΡΟΝΟ∆/ΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΤΗ

2
0
1
1

Γ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Χ

Χ Χ

2
0
1
5

ΣΥΝΟΛΟ

2012

2013

2014

150.000,00

30.000,00

75.000,00

45.000,00

150.000,00

30.000,00

75.000,00

45.000,00

250.000,00

50.000,00

125.000,00

75.000,00

250.000,00

50.000,00

125.000,00

75.000,00

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μέτρο 5: Προστασία του περιβάλλοντος
και πρόληψη κινδύνων
1
.

5.

44

1
.

5.

44.

∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών
αποβλήτων
9

Περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση στην
Π.Η.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

ΣΥΝΟΛΟ
1
.

1
.

5.

5.

Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβανοµένων των
περιοχών του Natura 2000)

51

51.

ΠΕΠ
ΣΤ-Θ-Η

1

Περιβαλλοντική
ενηµέρωση &
ευαισθητοποίηση σε
όλη την Περιφέρεια
Ηπείρου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

ΣΥΝΟΛΟ
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1
.

5.

53

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης και εφαρµογής σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και
των τεχνολογικών κινδύνων)

1
.

5.

53.

3

Αντιπληµµυρικά έργα
Π.Ε. Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

χ

1
.

5.

53.

4

Αντιπληµµυρικά έργα
Π.Ε. Πρέβεζας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

χ

1
.

5.

53.

5

Αντιπληµµυρικά έργα
Π.Ε. Θεσπρωτίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

χ

1
.

5.

53.

6

Αντιπληµµυρικά έργα
Π.Ε. Άρτας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

Χ Χ

1.100.000,00

220.000,00

550.000,00

330.000,00

ΚΑΠ

Χ

Χ Χ

350.000,00

70.000,00

175.000,00

105.000,00

ΚΑΠ

Χ

Χ Χ

1.400.000,00

280.000,00

700.000,00

420.000,00

ΚΑΠ

Χ

Χ Χ

600.000,00

120.000,00

300.000,00

180.000,00

ΚΑΠ

3.450.000,00

690.000,00

1.725.000,00

1.035.000,00

1.000.000,00

200.000,00

500.000,00

300.000,00

1.000.000,00

200.000,00

500.000,00

300.000,00

15.000.000,00

3.000.000,00

7.500.000,00

4.500.000,00

15.000.000,00

3.000.000,00

7.500.000,00

4.500.000,00

600.000,00

120.000,00

300.000,00

180.000,00

600.000,00

120.000,00

300.000,00

180.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
1
.

6.

56

1
.

6.

56.

Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής
κληρονοµιάς
1

Οικοτουριστική
ανάπτυξη ποταµού
Λούρου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

ΣΥΝΟΛΟ
1
.

16
.

1
.

16
.

323

∆ιατήρηση της
αγροτικής κληρονοµιάς

323.

∆ηµόσια έργα
διατήρησης της
αγροτικής
κληρονοµιάς, ΟΠΑΑΧ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Χ

ΗΠΕΙΡΟ
Σ Α.Ε.

Χ

Χ Χ

ΣΥΝΟΛΟ

Π∆Ε

ΠΑΑ

Μέτρο 17: Αγροτική
Ανάπτυξη - Leader
1
.

17
.

1
.

17
.

412

412.

Περιβάλλον

1

∆ηµόσια έργα
περιβάλλοντος

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χ

ΗΠΕΙΡΟ
Σ Α.Ε.

Χ

ΣΥΝΟΛΟ
1

17

413

Ποιότητα ζωής /
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Χ Χ

ΠΑΑ
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.

.

1
.

17
.

∆ιαφοροποίηση

413.

1

∆ηµόσια έργα ποιότητα
ζωής /
∆ιαφοροποίησης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟ
Σ Α.Ε.

Χ

Χ

Χ Χ

ΣΥΝΟΛΟ

120.000,00

24.000,00

60.000,00

36.000,00

120.000,00

24.000,00

60.000,00

36.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

6.000.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

6.000.000,00

500.000,00

100.000,00

250.000,00

150.000,00

500.000,00

100.000,00

250.000,00

150.000,00

ΠΑΑ

Μέτρο 18: Αλιεία
1
.

18
.

640

1
.

18
.

640.

Αειφόρος ανάπτυξη
των αλιευτικών
περιοχών
1

Έργα υποδοµών
προγράµµατος
"ΑΝΑΣΑ"

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Χ

Χ

Χ Χ

ΣΥΝΟΛΟ

Π∆Ε

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μέτρο 14: Αγροτική Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα
2
.

14
.

111

2
.

14
.

111.

2
.

14
.

123

2
.

14
.

123.

2
.

14
.

2
.

14
.

Επαγγελµατική
κατάρτιση και
ενηµέρωση
1

∆ράσεις ενηµέρωσης
στον Πρωτογενή τοµέα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Γεν.
∆/νση
ΑΓΡ.Ο.Κ.

Χ

Χ

Χ Χ

ΣΥΝΟΛΟ

123.

Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και
δασοκοµικών προϊόντων
1

Κατασκευή σφαγείων
Πραµάντων.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

1.200.000,00

240.000,00

600.000,00

360.000,00

ΠΑΑ

2

Κατασκευή σύγχρονου
σφαγείου στο ∆ήµο
Κεντρικών
Τζουµέρκων

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

400.000,00

80.000,00

200.000,00

120.000,00

ΠΑΑ

1.600.000,00

320.000,00

800.000,00

480.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
125

ΠΑΑ

Γεωργικές και
∆ασοκοµικές
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Υποδοµές
2
.

14
.

125.

1

2
.

14
.

125.

2

2
.

14
.

125.

3

2
.

14
.

125.

4

2
.

14
.

125

5

2
.

14
.

125

6

2
.

14
.

125

7

2
.

14
.

125

8

2
.

14
.

125.

9

Αποκατάσταση και
Βελτίωση λειτουργίας
αρδευτικού δικτύου
πεδιάδας Αχέροντα
Βασικές ισοπεδώσεις
και συµπληρωµατικά
έργα κάµπου
Παραµυθιάς Π.Ε.
Θεσπρωτίας (∆'
Φάση).
Βελτίωση αρδευτικού
έργου Σκάλας
Φιλιατών Π.Ε.
Θεσπρωτίας (Β' Φάση).
Εκσυγχρονισµός
αρδευτικού έργου
πεδιάδας Παραµυθιάς
Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Αλλαγή του τρόπου
άρδευσης στον κάµπο
Κόνιτσας Νοµού
Ιωαννίνων
Βελτίωση γεωργικών
και δασοκοµικών
υποδοµών ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βελτίωση γεωργικών
και δασοκοµικών
υποδοµών ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βελτίωση γεωργικών
και δασοκοµικών
υποδοµών ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Βελτίωση γεωργικών
και δασοκοµικών
υποδοµών ΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

7.648.739,00

1.529.747,80

3.824.369,50

2.294.621,70

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

1.220.000,00

244.000,00

610.000,00

366.000,00

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

2.250.000,00

450.000,00

1.125.000,00

675.000,00

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

2.271.917,00

454.383,40

1.135.958,50

681.575,10

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

Χ Χ

16.872.731,00

3.374.546,20

8.436.365,50

5.061.819,30

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

Χ Χ

1.820.000,00

364.000,00

910.000,00

546.000,00

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

Χ Χ

2.470.000,00

494.000,00

1.235.000,00

741.000,00

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

Χ Χ

1.556.650,00

311.330,00

778.325,00

466.995,00

ΠΑΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

Χ Χ

500.000,00

100.000,00

250.000,00

150.000,00

ΠΑΑ

36.610.037,00

7.322.007,40

18.305.018,50

10.983.011,10

ΣΥΝΟΛΟ
Μέτρο 18: Αλιεία
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2
.

18
.

620

2
.

18
.

620.

Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
1

Βελτιωτικά έργα στο
Ιχθυοτροφείο Τσοπέλι

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

Χ

X

X X

ΣΥΝΟΛΟ
2
.

18
.

630

2
.

18
.

630.

1

Κατασκευή αλιευτικού
καταφυγίου
Καστροσυκιάς

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2
.

18
.

630.

2

Κατασκευή έργων στο
τοµέα " ΑΛΙΕΙΑ "

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2
.

18
.

630.

3

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ

χ

2
.

18
.

630.

4

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

χ

1.800.000,00

360.000,00

900.000,00

540.000,00

1.800.000,00

360.000,00

900.000,00

540.000,00

ΕΠΑΛ

Μέτρα κοινού
ενδιαφέροντος

Κατασκευή αλιευτικού
καταφυγίου
Κορωνησίας
Κατασκευή αλιευτικού
καταφυγίου
Παντοκράτορα

Χ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

8.800.000,00

1.760.000,00

4.400.000,00

2.640.000,00

ΕΠΑΛ

X

X X

130.000,00

26.000,00

65.000,00

39.000,00

ΚΑΠ

X

X X

1.700.000,00

340.000,00

850.000,00

510.000,00

ΕΠΑΛ

X

X X

2.300.000,00

460.000,00

1.150.000,00

690.000,00

ΠΕΠ
ΣΤ-Θ-Η

12.930.000,00

2.586.000,00

6.465.000,00

3.879.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΤΟΥΣ
ΛΟΙΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Μέτρο 2: Κοινωνία
της Πληροφορίας
4
.

4
.

2.

2.

13

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική
ενσωµάτωση κ.λπ.)

13.

Ολοκληρωµένη
Εφαρµογή Ενηµέρωσης
Αγροτών - Πολιτών
και Προώθησης των
Αγροτικών Προϊόντων
της Περιφέρειας
Ηπείρου

4

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Χ

Γεν.
∆/νση
ΕΣΩ.ΛΕΙ
Τ.

Χ

ΣΥΝΟΛΟ

Χ Χ

397.290,00

79.458,00

198.645,00

119.187,00

397.290,00

79.458,00

198.645,00

119.187,00

ΕΠ
ΨΗΦΙΑΚ
Η
ΣΥΓΚΛΙ
ΣΗ

Μέτρο 13: Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - Μείωση του πρόσθετου κόστους που εµποδίζει την ανάπτυξη των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων
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περιφερειών - Τεχνική Βοήθεια
4
.

4
.

13
.

13
.

Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και
επικοινωνία

86

86.

1

Πολιτιστικές δράσεις
και διοργάνωση συµµετοχή σε
ηµερίδες, εκθέσεις,
συνέδρια και λοιπές
εκδηλώσεις της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

∆ΙΑΦΟΡΑ

Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Χ

Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

ΣΥΝΟΛΟ

600.000,00

120.000,00

300.000,00

180.000,00

600.000,00

120.000,00

300.000,00

180.000,00

ΚΑΠ

Μέτρο 19: Λοιπά
4
.

19
.

903

4
.

19
.

903.

1

Εκπόνηση µελετών ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χ

4
.

19
.

903.

2

Εκπόνηση µελετών ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Χ

4
.

19
.

903.

3

Εκπόνηση µελετών ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χ

Μελέτες
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ
Γεν.
∆/νση
Α.Π.Π.Υ

X

X X

2.250.000,00

450.000,00

1.125.000,00

675.000,00

ΠΑΑ

X

X X

400.000,00

80.000,00

200.000,00

120.000,00

ΠΑΑ

Χ

Χ Χ

1.000.000,00

200.000,00

500.000,00

300.000,00

ΚΑΠ ΠΕΠ
ΣΤ-Θ-Η

ΣΥΝΟΛΟ

3.650.000,00

730.000,00

1.825.000,00

1.095.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ

98.657.327,00

19.731.465,4

49.328.663,50

29.597.198,10

Επεξηγήσεις - Σηµειώσεις
α) Σχετικά µε την "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ":
Α προτεραιότητα: Έργα που πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα/βραχυπρόθεσµα, απαντούν σε άµεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή της ίδιας της Περιφέρειας και των Νοµικών της Προσώπων ως
Οργανισµών.
Β προτεραιότητα: Έργα που πρέπει να υλοποιηθούν µεσοπρόθεσµα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άµεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή της ίδιας της Περιφέρειας και των Νοµικών της
Προσώπων ως Οργανισµών.
Γ προτεραιότητα: Έργα που πρέπει να υλοποιηθούν µακροπρόθεσµα, προϋποθέτουν την επίτευξη άλλων έργων που
προηγούνται στην υλοποίηση.

β) Σχετικά µε την "Υπεύθυνη Υπηρεσία για την υλοποίηση του
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έργου":
Γεν. ∆/νση Α.Π.Π.Υ: Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιβάλλοντος & Υποδοµών
Γεν. ∆/νση ΑΓΡ.Ο.Κ.: Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας
& Κτηνιατρικής
Γεν. ∆/νση Υ.ΚΟΙ.ΜΕ.: Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας
Γεν. ∆/νση ΜΕΤ.ΕΠΙΚ.: Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Γεν. ∆/νση ΕΣΩ.ΛΕΙΤ.: Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Π.Τ.Α.Η.: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης
Ηπείρου

γ) Σχετικά µε την "Πηγή Χρηµατοδότησης":
ΠΕΠ ΣΤ-Θ-Η: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στ. Ελλάδας - Θεσσαλίας Ηπείρου 2007-2013
ΕΠΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013
ΚΑΠ: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Π∆Ε: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
ΠΑΑ: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
"Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
ΕΠΑΛ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας
2007-2013
INTERREG: Προγράµµατα Ευρωπαϊκής, Εδαφικής Συνεργασίας
2007-2013
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
ΕΠΑΝΑ∆: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού"
Ε.Ε & ΥΠΑΝ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
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13. Συµπεράσµατα
Από την αναλυτική περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της φυτικής και ζωικής
παραγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η Ήπειρος αδικείται από
το χαρακτήρα που της έχει προσαχθεί σαν ένα από τα φτωχότερα διαµέρισµα της Ελλάδας.
Βέβαια το επίθετο «φτωχότερο» αντανακλά στο κατά κεφαλή εισόδηµα του Ηπειρώτη και στο
ρυθµό ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. Αναµφίβολα, οι οικονοµικοί και επιχειρηµατικοί
δείκτες της Περιφέρειας Ηπείρου οδηγούν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το συµπέρασµα. Αυτό
βέβαια ενισχύεται από το γεγονός ότι η Ήπειρος είναι ένα γεωγραφικό διαµέρισµα που
βρίσκεται µακριά από την πρωτεύουσα της χώρας και συνάµα στερείται σηµαντικών υποδοµών.
Εάν όµως λάβει κανείς υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες της Περιφέρειας Ηπείρου όπως
αυτές περιγράφονται στο έβδοµο κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου, τότε µπορεί να
συµπεράνει ότι ο χαρακτηρισµός της Ηπείρου σαν «φτωχό» διαµέρισµα της Ελλάδος, µπορεί να
ανατραπεί.
∆εν είναι η πρωτογενής φυτική και ζωική παραγωγή της Ηπείρου που κάθε άλλο παρά
υστέρηση παρουσιάζει, όπως άλλωστε αποκαλύπτεται και από την περιγραφή της υφιστάµενης
κατάστασης του εβδόµου κεφαλαίου. ∆εν είναι µόνο η έλλειψη υποδοµών όπως η έλλειψη
οδικής και σιδηροδροµικής σύνδεσης της Περιφέρειας Ηπείρου µε σηµαντικά εµπορικά κέντρα.
Στοιχεία όπως η αύξηση του ορίου ηλικίας των αγροτών, ο κατακερµατισµένος µικρός
αγροτικός κλήρος, η µείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσµού που οδηγεί σε µείωση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων και παραγωγών, η συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος ειδικά
µετά την απελευθέρωση των επιδοτήσεων από την παραγόµενη ποσότητα αγροτικών προϊόντων,
η έλλειψη αγροτικών υποδοµών όπως σύγχρονων εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων
αντιπαγετικής προστασίας, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της
πρωτογενούς παραγωγής στην Περιφέρεια Ηπείρου. Όσο και υψηλή συσχέτιση και εάν
παρουσιάζουν οι παραπάνω παράγοντες µε την αρνητική εικόνα της Περιφέρειας Ηπείρου, ο
κυριότερος λόγος για τον οποίο η εικόνα αυτή δεν είναι η καλύτερη από απόψεως οικονοµικών
και αναπτυξιακών µεγεθών, είναι ο ελλιπής µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός σε επίπεδο
αγροτικού τοµέα. Ένας σχεδιασµός ο οποίος θα εµπνέεται από κλίµα συλλογικής – Ηπειρωτικής
προσπάθειας, ιδιωτικής και δηµόσιας πρωτοβουλίας και θα έχει ως σκοπό τη δηµιουργία
οργανωτικών υποδοµών σε θέµατα µάνατζµεντ και µάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων.
Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων». Το κύριο
πνεύµα που διακατέχει το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας Ηπείρου είναι
η δηµιουργία νέων οργανωτικών υποδοµών και η υποστήριξη ήδη υφιστάµενων δοµών. ∆οµές
όπως η Αγροδιατροφική Σύµπραξη, το Σύµφωνο Ποιότητας, το Ηλεκτρονικό Καλάθι
Προϊόντων, το ∆ηµοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων, η δηµιουργία Οµάδων παραγωγών µε τη
µορφή σύγχρονων επιχειρηµατικών µονάδων, η δηµιουργία Ηπειρώτικου Περιφερειακού
Σήµατος για την πιστοποίηση των ηπειρωτικών προϊόντων µέσω ενός Φορέα Πιστοποίησης, η
Αγροτική έρευνα σε επίπεδο Περιφέρειας, και η Εκπαίδευση Αγροτών, θα αποτελέσουν τους
κύριους πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της
Περιφέρειας Ηπείρου. Η υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων απαιτεί τη δέσµευση και ενεργό
συµµετοχή όλων όσων κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου, είτε αυτοί
ανήκουν στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Έτσι, τα προϊόντα του «Καλαθιού» που µεταξύ
άλλων είναι Προϊόντα Εθνικής Σηµασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό, Παραδοσιακά
Προϊόντα, Προϊόντα για επάρκεια εγχώριας αγοράς και Προϊόντα Υψηλής Γαστρονοµίας
(Delicatessen), θα έχουν τη δυνατότητα να παράγονται σε επαρκείς ποσότητες από
εκπαιδευµένους και επαγγελµατίες παραγωγούς – οµάδες παραγωγών, που θα τυγχάνουν της
υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης. Τα προϊόντα αυτά θα µπορούν να
προωθούνται µέσω κατάλληλων οργανωτικών δοµών σε επιλεγµένες εγχώριες και διεθνείς
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αγορές, φέροντας και διαφηµίζοντας το όνοµα µιας Ελληνικής Περιφέρειας µε µεγάλο πλούτο,
της Περιφέρειας Ηπείρου.
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