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Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας»

είναι επί της ουσίας ένα

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δηλ. ένα

Βασικό!!!
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Πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου

και τελικά ένα

Πρόγραμμα Περιφερειακής ανάπτυξης

που θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό

με το ΕΣΠΑ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς 
και με τα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα προγράμματα.
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� Βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος

� Αύξηση της παραγωγής σε όλα τα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας με έμφαση 

στη ζήτηση της αγοράς

� Διατήρηση και ενίσχυση των τοπικών θέσεων εργασίας 

� Διασύνδεση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας με τη φυτική παραγωγή και την 

Βασικές επιδιώξεις:

«Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
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� Διασύνδεση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας με τη φυτική παραγωγή και την 

παραγωγή ζωοτροφών

� Συνδυασμός της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση

� Κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών και ενίσχυση των εξαγωγών

� Βελτίωση και σταθεροποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων

� Προστασία του περιβάλλοντος και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων

� Αξιοποίηση των γεωγραφικών και κλιματικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής 

Μακεδονίας, προς όφελος των παραγωγών
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Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας»

Παρακολουθούμε, παρεμβαίνουμε και βελτιώνουμε την πορεία

των προϊόντων «από την παραγωγή μέχρι το ράφι και το τραπέζι

του καταναλωτή».

Παραγωγή Κατανάλωση

Μέσα 
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Μέσα 
παραγωγής

Έργα
υποδοµής

∆οµές
στήριξης

Προώθηση της

παραγωγής 

(αγροδιατροφική
σύµπραξη) Πιστοποίηση της 

παραγωγής
(Σήµα Ποιότητας) Οργάνωση 

παραγωγής 
(Οµ.Παραγωγών)

Βελτίωση  ποιότητας 

& αξίας 
(∆ηµοπρατήριο)



1. Διαμόρφωση του καλλιεργητικού πλάνου σε Περιφερειακό επίπεδο, σε

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας καθώς και ανά ειδική ζώνη

αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στη Δυτική Μακεδονία.

2. Υλοποίηση των αναγκαίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

3. Συνεργασία και κοινή δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των

Για την επίτευξη των ανωτέρω, το Επιχειρησιακό Σχέδιο 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα επτά (7) σημεία:
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Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των

Δήμων, για την υποστήριξη του αγρότη.

4. Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

5. Σύσταση Δομής για την Πιστοποίηση των προϊόντων της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας.

6. Διερεύνηση δημιουργίας Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων

7. Σύσταση Ομάδων Παραγωγών ανά προϊόν σε επίπεδο Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας.
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1. Σύνταξη προκαταρκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου.

2. Παρουσίαση αυτού σε ανοικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας.

3. Συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης με εκπρόσωπο του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Μεθοδολογία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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4. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας.

5. Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για σχεδιασμό του έργου της.

6. Παραγωγή υποστηρικτικού υλικού (ενημερωτικό υπόμνημα, χάρτες,

ερωτηματολόγια, πρότυπο έντυπο πρότασης έργου, χαρτογραφικό υπόβαθρο,

αρχικές σκέψεις έργων υποδομής).

7. Έγκριση του υποστηρικτικού υλικού και του υλικού τεκμηρίωσης.

8. Αποστολή του παραπάνω υλικού σε κάθε ενδιαφερόμενο στη Δυτική

Μακεδονία.
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9. Συναντήσεις εργασίας, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.), με όλους τους

ενδιαφερόμενους που είχαν ήδη ενημερωθεί προηγούμενα με το υλικό

τεκμηρίωσης.

10. Συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση, σύνθεση και διατύπωση

συμπερασμάτων, ως προϊόν των συναντήσεων.

Μεθοδολογία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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11. Δημόσια διαβούλευση.



� Συνεντεύξεις σε τοπικά Μέσα (τηλεόραση, έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ)

� Δελτία τύπου

� Spot στην τηλεόραση και  Ραδιοφωνικά μηνύματα 

� Συναντήσεις εργασίας στις 4 Περιφερειακές Ενότητες 

Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι 123 Φορέων, αφού προηγήθηκε η αποστολή 

όλου του ενημερωτικού υλικού

� Προσθήκη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ,  ειδικής 

Δημόσια Διαβούλευση
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� Προσθήκη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ,  ειδικής 

ενότητας για το «καλάθι των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας»

Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης 

Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας

Προβολή SPOT σε 

τηλεοπτικά ΜΜΕ της 

Περιφέρειας ∆υτ. 
Μακεδονίας

Ραδιοφωνικό µήνυµα σε 

ραδιόφωνα της 

Περιφέρειας  ∆υτ. 
Μακεδονίας

Προβολή spot σε 

ιστοσελίδες  ∆υτ. 
Μακεδονίας

6 16 6
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� Ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή των Φορέων (όπως φαίνεται αναλυτικά στην 

αξιολόγηση της διαβούλευσης)

� Αξιολόγηση των προτάσεων-απόψεων ανά Ειδική Ζώνη αγροτικής ανάπτυξης
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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1. Χρήσεις γης

Έκταση : 9461 Km² - το 7,2% της έκτασης της χώρας
- το 82% της έκτασης είναι ορεινή & ημιορεινή

Δάση : 33,4%

Βοσκότοποι : 39,1%

Γεωργ.καλλιέργειες : 23,4% - το 13% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας

- το 14% της συνολικής καλλιέργειας σιτηρών

Βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας σε ότι αφορά στην αγροτική ανάπτυξη (Στοιχεία 2008)
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- το 14% της συνολικής καλλιέργειας σιτηρών
- το 20% της συνολικής καλλιέργειας μήλων και 19,2% 
της παραγωγής

- το 32% της συνολικής καλλιέργειας όσπριων
- το 28,8% της συνολικής καλλιέργειας μαλακών 
σιτηρών

- το 25% της συνολικής καλλιέργειας κριθαριού

Οικισμοί : 0,8%

Νερά : 2,4%

Λοιπές εκτάσεις : 0,9%

100,00%
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
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2. Συγκριτικά στοιχεία σε επίπεδο χώρας

- Έκταση σε επίπεδο χώρας : 7,2%

- Συνεισφορά στο Α.Ε.Π. της χώρας : 2,2%

- Συνεισφορά στο συνολικό γεωργικό προϊόν της χώρας : 5,4%

3. Σύνθεση Περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Εγχ.Πρ.)

- Αγροτικός τομέας* : 6,8% - κτηνοτροφία   ~30%

Βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας σε ότι αφορά στην αγροτική ανάπτυξη (Στοιχεία 2008)
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- Αγροτικός τομέας* : 6,8% - κτηνοτροφία   ~30%
- γεωργία           ~70%

- Βιομηχανία : 38,5%

- Υπηρεσίες : 54,6%

* Στη Δυτική Μακεδονία παράγονται κυρίως προϊόντα με χαμηλότερη αξία και μικρότερο

χρόνο συντήρησης σε σχέση με τα κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία, έχουν μεγαλύτερη

αξία και συμβάλλουν στη σημαντική αιμορραγία συναλλάγματος.

Η βελτίωση της παραπάνω αναλογίας, προς όφελος της κτηνοτροφίας, θα συμβάλλει στην

επιτόπου κατανάλωση-αξιοποίηση της φυτικής κτηνοτροφικής παραγωγής και στην

επιτόπου επένδυση της υπεραξίας της προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης.



4. Ανεργία

- Φθινόπωρο 2011 :  24,2% (1η στη Χώρα)

5. Αρδευόμενη γεωργική γη

- Καλλιεργούμενη γεωργική γη : 2.210.000 στρ.

- Αρδευόμενη γεωργική γη : 445.000 στρ.  ήτοι ~20%

6. Φυσικό περιβάλλον

Βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας σε ότι αφορά στην αγροτική ανάπτυξη (Στοιχεία 2008)
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6. Φυσικό περιβάλλον

- Αξιόλογα οικοσυστήματα. 

- Στα ορεινά τμήματα φιλοξενούνται σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.

- Εθνικοί δρυμοί : 2 από τους 10 της χώρας (Πρέσπες, Βάλια Κάλντα)

- Δίκτυο Natura : 9 περιοχές

(Φύση 2000)

- Περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους : 7 περιοχές



ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Στον κλάδο της γεωργίας απασχολείται σύμφωνα με την απογραφή του 2008 (ΕΣΥΕ), το 

16,25% περίπου των εργαζομένων της Περιφέρειας, κατατάσσοντάς τον στην πρώτη θέση 

μεταξύ των κλάδων της περιφερειακής οικονομίας, με κριτήριο το ποσοστό των 

απασχολούμενων στον συνολικό απασχολούμενο πληθυσμό.

Παράλληλα παρουσιάζει διαρθρωτικές στρεβλώσεις όπως :

� Έντονη κυριαρχία της φυτικής παραγωγής έναντι της ζωικής, αν και οι γεωμορφολογικές 

και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο την κτηνοτροφία.

Κύρια χαρακτηριστικά πρωτογενή τομέα
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� Χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή προστιθέμενη αξία του γεωργικού προϊόντος.

� Καλλιέργειες χαμηλών απαιτήσεων σε εργασία (π.χ. 73% των αροτριαίων καλλιεργειών με 

σιτηρά) και υποαπασχόληση του αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού.

� Έλλειψη επαρκών έργων υποδομής και δικτύων διακίνησης και εμπορίας των αγροτικών 

προϊόντων.

� Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων γεωργικών εκτάσεων (20% στην Περιφέρεια έναντι 33%

περίπου σε όλη την επικράτεια).

� Μειωμένο ποσοστό αξιοποιούμενης ιδιόκτητης γεωργικής γης, σε σχέση με τη νοικιασμένη 

γεωργική γη.
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Λοιπά χαρακτηριστικά του πρωτογενή τομέα 

� Υψηλό ποσοστό αροτριαίων καλλιεργειών,  

� Σχετικά υψηλή συγκέντρωση της εθνικής παραγωγής βρώσιμων οσπρίων, 

σιτηρών και μήλων, 

Κύρια χαρακτηριστικά πρωτογενή τομέα
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� Συγκριτικά υψηλός βαθμός εκμηχάνισης και ο εξαιρετικά χαμηλός βαθμός 

οργάνωσης σε επιχειρηματικά πλαίσια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αποτελεί η ανάπτυξη της βιολογικής 

παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζωική παραγωγή, ιδιαίτερα στη 

Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών.
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Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Δυτ. Μακεδονία αριθμεί περίπου

31.600 και απ’ αυτές οι 9.000 είναι είτε μικτής κατεύθυνσης, είτε αμιγώς

κτηνοτροφικής κατεύθυνσης.

Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ραγδαία μείωση του αριθμού των γεωργικών

εκμεταλλεύσεων, κατά 28% περίπου, τα τελευταία 30 χρόνια.

- Μέσος όρος έκτασης/εκμετάλλευση : 82,50 στρ.

Κύρια χαρακτηριστικά πρωτογενή τομέα
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- Μέσος όρος έκτασης/εκμετάλλευση : 82,50 στρ.

- Αντίστοιχος Εθνικός μέσος όρος : 44,16 στρ.

- Αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος : 182,00 στρ.

- Κατοχή γεωργικής γης από μη αγρότες : >50% κατόπιν εκμίσθωσης που

επιβαρύνει το κόστος παραγωγής

- Ιδιοκτήτης αξιοποιούμενης γεωργικής γης : -23% τα έτη 1990-2007

- Νοικιασμένη αξιοποιούμενη γεωργική γη : +60% τα έτη 1990-2007

- Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στη Δυτική

Μακεδονία (ΟΣΔΕ, εξισωτική) : 25% (~8.000)
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16%

14%

22%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ
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14%

48%

Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Φλώρινα
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ANA NOMO
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Αρδευόμενες εκτάσεις

� Διαχρονικά παρατηρείται αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων αφού τη

τελευταία τριακονταετία το ποσοστό αυξήθηκε από 11,8% στο 20% αντίστοιχα.

� Σήμερα το ποσοστό των εκτάσεων που δύνανται να αρδευτούν, ανέρχεται στο

20% περίπου ή 445.000 στρέμματα στο σύνολο της Περιφέρειας και αυτό

διαφοροποιείται μόνο στο Νομό Φλώρινας (41% περίπου), ενώ στους άλλους

τρεις Νομούς ανέρχεται στο 14-15%.

Κύρια χαρακτηριστικά πρωτογενή τομέα
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τρεις Νομούς ανέρχεται στο 14-15%.

� Η έκταση που καλύπτουν τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα ανέρχεται σε 170.000

στρ.

– τα 154.000 στρέμματα με τα αντίστοιχα αρδευτικά τεχνικά έργα, είναι

αυτοδιαχειριζόμενα στην ευθύνη των 29 Τοπικών Οργανισμών Εγγείων

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), ενώ

– οι υπόλοιπες εκτάσεις που διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά, βρίσκονται

υπό άλλο καθεστώς κατοχής και διαχείρισης (Κοινοτικές, Δημοτικές,

Συνεταιριστικές κ.α.).
129/RP7



� Κρέας αιγοπροβάτων

� Κρέας βοοειδών

� Παραγωγή θηραματικών ειδών

� Γαλακτοκομικά – τυροκομικά προϊόντα

� Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών

Προωθούμενα και ενδεικνυόμενα είδη και κλάδοι σε Εθνικό 
επίπεδο, ενδιαφέροντος της Δυτικής Μακεδονίας
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� Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών

� Δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως ξηροί καρποί, μήλα, αχλάδια, 

δαμάσκηνα κ.λπ.)

� Αμπελοοινικά (κυρίως οινοποιήσιμες ποικιλίες)

� Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά

� Ψυχανθή και πρωτεϊνούχα φυτά (π.χ. φακές, φασόλια, ρεβίθια, βίκος 

κ.λπ.)



1.  Φασόλια : Παραγωγή : 8.500 ton ήτοι το 40% της χώρας

(και γενικά Έκταση : Ν.Φλώρινας (Πρέσπες) : 15.000 στρ.
τα όσπρια) Ν.Καστοριάς (Ορεστίδα, Νεστόριο

Κορέστια) : 9.000 στρ.
Άλλες περιοχές (Σισάνι, Βαρυκό

Σπήλαιο, Βόιο) : 7.000 στρ.

Σύνολο : 31.000 στρ.

Τα σημαντικότερα προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία
με αριθμούς (στοιχεία 2007)
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Σύνολο : 31.000 στρ.

(~1,4% της καλλιεργούμενης έκτασης στη Δυτ.Μακεδονία)

2.  Πατάτα : ~20.000 στρ. (Πολύμυλος, Καστανιά, Καστοριά, Φλώρινα)
(και άλλα είδη κηπευτικών)

3.  Κηπευτικά – λαχανοκομικά :  ~17.000 στρ. (κυρίως για αυτοκατανάλωση)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ελλειμματική στα εποχικά και 
εκτός εποχής κηπευτικά

4.  Ενεργειακά φυτά (για εναλλακτική απασχόληση και εισόδημα)
- ηλίανθος
- αγριαγκινάρα (κάρντο)
- υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών



5. Βοδινό και αιγοπρόβειο κρέας

5.1. Αιγοπρόβατα : 583.000 ήτοι 8% της Χώρας

Τάση μείωσης του αριθμού ζώων και αύξηση των μονάδων

5.2. Βοοειδή : 35.000 (από τα οποία το 59% στο Ν.Φλώρινας)

6. Βιολογική γεωργία – βιολογική κτηνοτροφία

� Ανάπτυξη σε Ν.Κοζάνης και Ν.Γρεβενών

Τα σημαντικότερα προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία
με αριθμούς (στοιχεία 2007)
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� Ανάπτυξη σε Ν.Κοζάνης και Ν.Γρεβενών

� Έλλειψη μεταποιητικών μονάδων βιολογικών προϊόντων

� Έλλειψη βιολογικών ζωοτροφών επιτόπου για μείωση του κόστους 
εισροών

� Θετικές προοπτικές , ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές

7. Τυροκομικά και γενικότερα γαλακτοκομικά προϊόντα

8. Κρόκος Κοζάνης και αρωματικά φυτά γενικότερα

9. Οπωρικά (κυρίως μήλα, ροδάκινα, αχλάδια)



Τα σημαντικότερα προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία
με αριθμούς (στοιχεία 2007)

10. Κάστανα 

11. Αμπελοκομικά προϊόντα (κυρίως κρασί και τσίπουρο)

12. Γουνοδέρματα (200.000 αναπαραγωγικά ζώα, 100% της Χώρας)

13. Μελισσοκομία

Παρατηρείται μία τάση αύξησης των απασχολούμενων και των 

μελισσοσμηνών, κύρια ως συμπληρωματικό εισόδημα.
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μελισσοσμηνών, κύρια ως συμπληρωματικό εισόδημα.

Αριθμός κυψελών στη Δυτ.Μακεδονία :  ~22.000   με ποιοτική 

παραγωγή μελιού



Πολλά από τα παραπάνω προϊόντα παράγονται με τους

απαιτούμενους όρους για να χαρακτηρισθούν ως «προϊόντα

ποιότητας», τόσο ως προς τις συνθήκες παραγωγής όσο και ως

προς τις εφαρμοζόμενες τεχνικές.

Βασικό!!!

25129/RP7

Παρ’ όλα αυτά, λίγα έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα αφού δεν

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.



� Τυρί φέτα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Κρόκος Κοζάνης (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Κρασιά Αμυνταίου (VQPRD – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Κρασιά Σιάτιστας (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

� Κρασιά Βελβεντού (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

� Φασόλια Πρεσπών Φλώρινας (Π.Γ.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση) - (Πλακέ μεγαλόσπερμα και 
γίγαντες Ελέφαντες)

Πιστοποιημένα προϊόντα
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� Μήλα Βερμίου Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων)

� Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων)

� Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες Καστοριάς (Π.Γ.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Μήλα Καστοριάς (Π.Γ.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Τυρί ανεβατό (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Τυρί Μπάντζος (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Κεφαλογραβιέρα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση)

� Μανούρι (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση)
129/RP7



1. Υπηρεσίες του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

1.1. Υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφέρειας

1.2. Υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμων

1.3. ΟΠΕΚΕΠΕ

1.4. Αναπτυξιακές Εταιρείες

1.5. Γραφεία ΕΛΓΑ και ΟΓΑ 

Δομές στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (παραγωγή, 
αγρότης)
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1.5. Γραφεία ΕΛΓΑ και ΟΓΑ 

Λειτουργεί δίκτυο τοπικών ανταποκριτών. 
Δεν λειτουργεί Υπηρεσία ΟΓΑ στη Δυτ. Μακεδονία. 
Υπάρχει πρόσφατη απόφαση του Οργανισμού για ίδρυση Γραφείου

1.6. ΕΦΕΤ (δεν λειτουργεί στη Δυτ. Μακεδονία και είναι η μόνη 
Περιφέρεια)

1.7. Κέντρα “ΔΗΜΗΤΡΑ” (νυν Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –
ΔΗΜΗΤΡΑ)



2. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Συνεταιριστική δραστηριότητα

2.1. Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί

- Νομός Κοζάνης 180
- Νομός Γρεβενών 66

- Νομός Φλώρινας 95
- Νομός Καστοριάς 87

- για προμήθεια αγροτικών εφοδίων (κυρίως 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοοτροφές)

- για πιστωτική εξυπηρέτηση μόνο μέσω της ΑΤΕ

- για ενημέρωση και γενικότερη εξυπηρέτηση

των μελών τους (σε μικρό βαθμό)

Δομές στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (παραγωγή, 
αγρότης)
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Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί με ουσιαστική μεταποιητική 
δραστηριότητα:

- Αναγκαστικός Συν/σμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
- ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
- Α.Σ. Βελβεντού Η ΔΗΜΗΤΡΑ
- Συνεταιρισμός Μελισσοκόμων Ν.Κοζάνης
- Συνεταιρισμός Μηλοπαραγωγών Ν.Κοζάνης
- Α.Σ. Μηλοχωρίου
- Γεωργική Εταιρεία Οπωροκηπευτικών Καστοριάς (ΓΕΟΚ ΑΕ)
- Συνεταιρισμοί Ελαιοπαραγωγών



- Αγροτική Καστοριάς (AGROKA ΑΕ)

- Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Πρεσπών «Πελεκάνος»

- Αγροτικός – Βιοτεχνικός Συν/σμός Γυναικών Βελβεντού

- Αγροτικός – Βιοτεχνικός Συν/σμός Γυναικών Αγ.Γεωργίου Γρεβενών

- Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτρόφων Δυτικής Μακεδονίας

- Α.Σ. Αρωματικών Φυτών Βοΐου

- Α.Σ. Μεσόβουνου

Δομές στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (παραγωγή, 
αγρότης)
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- Α.Σ. Μεσόβουνου

- Συνεταιρισμός Σισανίου

- Αγροτικός Συν/σμός Φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών Δυτικής Μακεδονίας

- Συνεταιρισμός Παραγωγών πιπιεριάς Καλονερίου

- Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών

- Συνεταιρισμός φασολοπαραγωγών Ν.Φλώρινας

- Αγροτικός αλιευτικός συνεταιρισμός Αγ.Παντελεήμονα

- Αγροτικός αλιευτικός συνεταιρισμός Λιμνοχωρίου

- Αγροτικός αλιευτικός συνεταιρισμός Ψαράδων

- Αγροτικός Συν/σμός Καλλιέργειας Πολυδύναμων Φυτών Δυτ. Μακεδονίας (νέος)



2. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Συνεταιριστική δραστηριότητα

2.2. Δευτεροβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις

- ΕΑΣ Γρεβενών

- ΕΑΣ Καστοριάς

- ΕΑΣ Φλώρινας

- ΕΑΣ Αμυνταίου

Δομές στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (παραγωγή, 
αγρότης)
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- ΕΑΣ Αμυνταίου

- ΕΑΣ Κοζάνης – Σερβίων

- ΕΑΣ Βοΐου

- ΕΑΣ Εορδαίας
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S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ

129/RP7

∆υνατά σηµεία    ���� Ευκαιρίες
Αδύνατα σηµεία  ���� Απειλές



Δυνατά Σημεία

� Ικανοποιητικό μέσο μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων

� Ύπαρξη σημαντικού αριθμού προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ

� Τάση διαμόρφωσης παραγωγικής βάσης προσανατολισμένης στα ποιοτικά και 

βιολειτουργικά προϊόντα

� Μοναδικότητα στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων

S.W.O.T.  ΑΝΑΛΥΣΗ
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� Μοναδικότητα στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων

� Διαφαινόμενη ανάπτυξη της μελισσοκομίας ως συμπληρωματικής αλλά κατά 

περίπτωση και κύριας πηγής εισοδήματος

� Αυξητική τάση στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

� Σημαντική παραγωγή οσπριοειδών καθώς και προϊόντων με θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο (κρασιά, φρούτα)

� Ύπαρξη εκτεταμένων βοσκοτόπων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

� Ύπαρξη σημαντικών δασικών συμπλεγμάτων

� Πλούσιο επιφανειακό υδάτινο δυναμικό
129/RP7



Αδύνατα Σημεία 

� Δυσμενής σχέση γεωργίας – κτηνοτροφίας

� Υψηλή εξάρτηση φυτικής παραγωγής από επιδοτούμενες καλλιέργειες

� Μη επαρκής αριθμός μονάδων μεταποίησης – τυποποίησης  - εμπορίας 

αγροτικών προϊόντων

S.W.O.T.  ΑΝΑΛΥΣΗ
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αγροτικών προϊόντων

� Περιορισμένος βαθμός αντικατάστασης γεωργών (νέοι γεωργοί) και 

δυσμενής ηλικιακή διάρθρωση 

� Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού

� Υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων

� Εξαιρετικά χαμηλός βαθμός διείσδυσης – χρήσης νέων τεχνολογιών

� Ελλιπής συνεταιριστική δράση.
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Ευκαιρίες 

� Διαμόρφωση ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου (νέα Κ.Α.Π.) για την 

παραγωγή – βιολογικών – ποιοτικών προϊόντων με αποδέσμευση από 

τις επιδοτήσεις και αλλαγή καλλιεργητικού προτύπου

� Χαμηλή αυτάρκεια της εγχώριας αγοράς σε δημητριακά και θετικές 

προοπτικές ζήτησης σε διεθνές επίπεδο

S.W.O.T.  ΑΝΑΛΥΣΗ
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προοπτικές ζήτησης σε διεθνές επίπεδο

� Αξιοποίηση του χρηματοδοτικού πλαισίου αναφορικά με την ανάπτυξη 

του αγροτικού χώρου

� Βιώσιμη αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού αποθέματος

� Προοπτικές ανάπτυξης νέων προϊόντων (πολυδύναμες καλλιέργειες, 

ενεργειακά φυτά, σαλιγκάρια κ.λπ.)

� Τάση επιστροφής ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο και απασχόλησης 

στον αγροτικό τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης
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Απειλές

� Σταδιακή κατάργηση του προστατευτισμού στη γεωργία

� Είσοδος στις διεθνείς αγορές χωρών χαμηλού κόστους

� Περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

S.W.O.T.  ΑΝΑΛΥΣΗ
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� Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου 

και του υψηλού κόστους χρήματος

� Διεθνείς αγορές τροφίμων εξαιρετικά ευαίσθητες σε διατροφικές κρίσεις
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Κεντρικός στόχος

Από τη συνδυαστική και δυναμική αξιολόγηση των ανωτέρω,

διαμορφώνεται ο Κεντρικός Στόχος για την αγροτική ανάπτυξη στη

Δυτική Μακεδονία, που προτάσσει την «Αγροτική ταυτότητα στη
Δυτική Μακεδονία με βάση την πολυαπασχόληση, την οργάνωση, την
ποιότητα, την ταυτοποίηση, τη διαφοροποίηση και την επιτόπου

Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης
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ποιότητα, την ταυτοποίηση, τη διαφοροποίηση και την επιτόπου
βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της τοπικής παραγωγής, με
ενίσχυση της γνώσης και της ανταγωνιστικότητας»

και διατυπώνεται όπως παρακάτω:

«Η Δυτική Μακεδονία με ποιοτικά, ασφαλή και
πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα και με ισχυρή
διασύνδεση των κλάδων, εξαγωγέας γνώσης και
προϊόντων».



1. Μεθοδολογία επιλογής

Για την επιλογή των ζωνών αγροτικής ανάπτυξης και την εφαρμογή σε αυτές
μίας εστιασμένης στρατηγικής, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Το ακαθάριστο ετήσιο γεωργικό εισόδημα/κάτοικο

β. Το ακαθάριστο ετήσιο γεωργικό εισόδημα/στρέμμα ή κεφαλή ζώου

γ. Ο αριθμός απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα / συνολικό αριθμό
απασχολούμενων

Ειδικές Ζώνες αγροτικής ανάπτυξης και μεθοδολογία 
επιλογής
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απασχολούμενων

δ. Οι χρήσεις γης με έμφαση στη γεωργική γη / συνολική έκταση

ε. Οι αρδευόμενες εκτάσεις / συνολική καλλιεργούμενη έκταση

στ. Η παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ζ. Η ορεινότητα της περιοχής (βάσει της Οδηγίας 268/75/ΕΟΚ)

η. Ο αριθμός των κατοίκων και η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού καθώς
και η εξέλιξή τους

θ. Οι διατυπωθείσες απόψεις από Φορείς και την αυτοδιοίκηση, κατά τη
φάση της διαβούλευσης



2.  Ειδικές Ζώνες αγροτικής ανάπτυξης

� Ειδική Ζώνη 1 : Η πεδινή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών              
και οι λοφώδεις ορεινές – ημιορεινές εκτάσεις του Βοΐου.

� Ειδική Ζώνη 2 : Η ορεινή περιοχή του Ασκίου με την πόλη της Σιάτιστας και μέρος 
του ορεινού όγκου της ανατολικής Καστοριάς.

� Ειδική Ζώνη 3 : Το μεγαλύτερο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,
με εξαίρεση την ορεινή περιοχή του Γράμμου.

� Ειδική Ζώνη 4 : Η περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

Ειδικές Ζώνες αγροτικής ανάπτυξης και μεθοδολογία 
επιλογής

38

� Ειδική Ζώνη 4 : Η περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

� Ειδική Ζώνη 5 : Το νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με την
ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πολυφύτου και τους ορεινούς όγκους 
των Σερβίων (Πιέρια, Καμβούνια).

� Ειδική Ζώνη 6 : Η περιοχή του Δήμου Αμυνταίου.

� Ειδική Ζώνη 7 : Η περιοχή του Δήμου Φλώρινας.

� Ειδική Ζώνη 8 : Το λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας.

� Ειδική Ζώνη 9 : Η ορεινή περιοχή Γρεβενών και η περιοχή Γράμμου στο 
Ν.Καστοριάς.

Για κάθε μία από τις παραπάνω ζώνες αγροτικής ανάπτυξης έγινε επιπρόσθετη SWOT 
ANALYSIS.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΖΩΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1η Ειδική ζώνη 

Η πεδινή περιοχή της Περιφερειακής

Ενότητας Γρεβενών και οι λοφώδεις

ορεινές – ημιορεινές εκτάσεις του Βοΐου.

Μανιτάρια & τρούφα, Όσπρια(φακές), αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, 

οπωρικά, βιολογικά προϊόντα, κεράσια, αιγοπρόβειο γάλα(τυροκομικά), 

κρέας αμνοεριφίων, μέλι, αμπελοοινικά(κρασί), κάστανα, πολυδύναμα

φυτά, βιολογικές ζωοτροφές..

Τα σημαντικότερα προϊόντα ανά ζώνη αγροτικής ανάπτυξης
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ορεινές – ημιορεινές εκτάσεις του Βοΐου. φυτά, βιολογικές ζωοτροφές..

2η Ειδική Ζώνη
Η ορεινή περιοχή του Ασκίου με την 

πόλη της Σιάτιστας και μέρος του 

ορεινού όγκου της ανατολικής 

Καστοριάς.

Όσπρια (φασόλια), μέλι, μανιτάρια, κηπευτικά, αμπελοοινικά(κρασί), 

γουνοδέρματα, κρέας αμνοεριφίων, βόειο κρέας, αιγοπρόβιο γάλα

(τυροκομικά), βιολογικά προϊόντα.

3η Ειδική Ζώνη
Το μεγαλύτερο μέρος της Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς, με εξαίρεση την 

ορεινή περιοχή του Γράμμου.

Οπωρικά, κηπευτικά (τομάτα), όσπρια (φασόλια), κάστανα, κρέας

αμνοεριφίων, μανιτάρια & τρούφα, γουνοδέρματα, μέλι, αιγοπρόβιο

γάλα(τυροκομικά), αμπελοοινικά(κρασί), πατάτες, αρωματικά-

φαρμακευτικά φυτά, βιολογικά προϊόντα.
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ΖΩΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4η Ειδική Ζώνη 

Η περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

Όσπρια (φασόλια), αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, βιολογικά προϊόντα, 

βόειο κρέας, κρέας αυτόχθονων φυλών βοοειδών, κρέας αμνοεριφίων και

γάλα.

5η Ειδική Ζώνη 
Το νότιο τμήμα της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης με τη ευρύτερη 

Οπωρικά, κηπευτικά, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά (Κρόκος), πατάτες, 

μέλι, πολυδύναμα φυτά (ιπποφαές), αμπελοοινικά(κρασί), βιολογικά

Τα σημαντικότερα προϊόντα ανά ζώνη αγροτικής ανάπτυξης
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Ενότητας Κοζάνης με τη ευρύτερη 

περιοχή της λίμνης Πολυφύτου και τους 

ορεινούς όγκους των Σερβίων (Πιέρια, 

Καμβούνια).

μέλι, πολυδύναμα φυτά (ιπποφαές), αμπελοοινικά(κρασί), βιολογικά

προϊόντα, βόειο κρέας και κρέας αμνοεριφίων, γάλα(τυροκομικά), 

θερμοκηπιακά προιόντα(κηπευτικά), ελαιοκομικά, ενεργειακά φυτά, 

ζωοτροφές.

6η Ειδική Ζώνη 
Η περιοχή του Δήμου 

Αμυνταίου 

Οπωρικά, αρωματικά–φαρμακευτικά φυτά, κηπευτικά(πιπερια), 

αμπελοοινικά(κρασί), γάλα(τυροκομικά), κρέας αμνοεριφίων, βιολογικά

προϊόντα.

7η Ειδική Ζώνη 
περιοχή του Δήμου Φλώρινας

Βόειο γάλα (γαλακτοκομικά), βόειο κρέας, πατάτες, αμπελοοινικά(κρασί),  

οπωρικά, κηπευτικά(πιπεριές Φλώρινας), φράουλες, μέλι,  γουνοδέρματα, 

βιολογικά προϊόντα, ζωοτροφές.
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ΖΩΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

8η Ειδική Ζώνη 

Το λεκανοπέδιο Κοζάνης –

Βόειο γάλα (γαλακτοκομικά), βόειο κρέας, πατάτες, μέλι, οπωρικά, 

κηπευτικά, ενεργειακά φυτά,  αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, βιολογικά

Τα σημαντικότερα προϊόντα ανά ζώνη αγροτικής ανάπτυξης
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Το λεκανοπέδιο Κοζάνης –

Εορδαίας 

κηπευτικά, ενεργειακά φυτά,  αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, βιολογικά

προϊόντα, ζωοτροφές.

9η Ειδική Ζώνη 
Η ορεινή περιοχή Γρεβενών και η 

περιοχή Γράμμου στο Ν. 

Καστοριάς.

Βόειο κρέας και κρέας αμνοεριφίων, γάλα(τυροκομικά), τεχνική ξυλεία και

καυσόξυλα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (συλλεγόμενα), βιολογικά

προϊόντα, αγροτουρισμός.
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• Δυναμικά Προϊόντα 

- Κρασιά Αμυνταίου

- Οπωρικά Βελβεντού

- Όσπρια (Πρεσπών – Καστοριάς)

- Κρόκος

• Προϊόντα με ταυτότητα της περιοχής

Προϊόντα που αποτελούν το «Καλάθι προϊόντων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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- Μήλα Βερμίου 

- Μήλα Καστοριάς

- Πατάτες Πολυμύλου – Καστανιάς – Καστοριάς – Φλώρινας 

- Λιαστό κρασί Σιάτιστας

- Κάστανα Βοΐου – Καστοριάς

- Κρασιά Βελβεντού

- Αιγοπρόβειο κρέας

- Όσπρια Βοίου

- Πιπεριά Φλωρίνης



• Παραδοσιακά προϊόντα
- Ξινοτύρι (τουλουμίσιο)
- Μπάτζος
- Φέτα
- Κεφαλογραβιέρα
- Μανούρι
- Μέλι

• Νέα - καινοτόμα προϊόντα
- Μανιτάρια 

Προϊόντα που αποτελούν το «Καλάθι προϊόντων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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- Μανιτάρια 
- Τρούφα
- Βιολογικά προϊόντα Γρεβενών
- Πολυδύναμα φυτά (ιπποφαές)
- Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
- Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, θερμοκηπιακά προϊόντα)
- Γουνοδέρματα
- Λάδια – ελιά
- Ενεργειακά φυτά
- Σαλιγκάρια
- Καρυδιά
- Φουντουκιά
- Σκόρδο



Α/Α ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) Ποσοστό (%) ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) Ποσοστό (%)

1 Σιτάρι μαλακό 497.442 21,81 395.000 17,32

2 Κριθάρι 257.443 11,29 310.000 13,59

3 Σιτάρι σκληρό 478.539 20,99 370.000 16,23

4 Σίκαλη- Βρώμη 101.315 4,44 126.000 5,53

«Προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την 
επίτευξη των στόχων για το καλάθι αγροτικών προϊόντων
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4 Σίκαλη- Βρώμη 101.315 4,44 126.000 5,53

5 Βίκος 7.540 0,33 28.000 1,23

6 Αραβόσιτος 204.933 8,99 275.000 12,06

7 Φασόλια 26.980 1,18 43.000 1,89

8 Φακές 4.671 0,2 11.000 0,48

9 Ρεβίθια 5.850 0,26 10.500 0,46

10 Καπνός 5.080 0,22 3.000 0,13

11 Αρωματικά-φαρμακευτικά 2.539 0,11 8.500 0,37

12 Ζαχαρότευτλα 14.890 0,65 14.000 0,61

13 Ενεργειακές καλ/γειες 0 0 90.000 3,95
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Α/Α ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) Ποσοστό (%) ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) Ποσοστό (%)

14 Μηδική 143.110 6,28 200.000 8,77

15 Πατάτες 18.854 0,83 36.000 1,58

16 Άμπελοι (για οίνο) 25.222 1,11 32.500 1,43

17 Κηπευτικά 17.033 0,75 24.000 1,05

18 Αχλαδιές 2.222 0,1 4.600 0,2

«Προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την 
επίτευξη των στόχων για το καλάθι αγροτικών προϊόντων
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19 Μηλιές 23.958 1,05 31.500 1,38

20 Ροδακινιές 15.007 0,66 15.000 0,66

21 Κερασιές 1.568 0,07 6.000 0,26

22 Αμυγδαλιές 5.002 0,22 7.700 0,34

23 Καρυδιές 10.474 0,46 10.400 0,46

24 Καστανιές 2.529 0,11 9.000 0,39

25 Ελαιόδενδρα 1.680 0,07 2.000 0,09

26 Διάφορες Καλ/γειες 132.893 5,83 57.654 2,53

27 Εγκαταλελειμμένοι αγροί -Αγρανάπαυση 273.580 12 160.000 7,02

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 2.280.354 100 2.280.354 100
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ΣΗΜ.:  Ανάλογη ανάλυση είναι διαθέσιμη και σε επίπεδο Νομών της Δυτικής Μακεδονίας.



1. Διάφορες καλλιέργειες: Αξιόλογες καλλιέργειες που προτάθηκαν στις 

ειδικές ζώνες αλλά καταλαμβάνουν πολύ μικρές 

εκτάσεις.

2. Ενεργειακές καλλιέργειες: Ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αγριαγκινάρα 

(κάρντο), μίσχανθος, σόργο.

3. Βιολογικά προϊόντα: Δεν γίνεται αναφορά στον πίνακα παρ’ όλη τη 

Επεξηγήσεις επί του πίνακα
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3. Βιολογικά προϊόντα: Δεν γίνεται αναφορά στον πίνακα παρ’ όλη τη 

σημασία τους, καθόσον δεν μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν.

4. Γουνοφόρα ζώα: Στόχος είναι ο υπερδιπλασιασμός των ζώων 

αναπαραγωγής.

5. Μελισσοκομία: Στόχος είναι ο υπερδιπλασιασμός των 

μελισσοσμηνών.



Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης προέκυψαν τα αναγκαία δημόσια έργα που
εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη και παρουσιάζονται, για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.), στο αναλυτικό «Επιχειρησιακό Σχέδιο για το καλάθι
προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Όπως είναι φυσικό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να λάβει
επ’ αυτών την αναγκαία απόφαση και να θέσει τις προτεραιότητες έργων λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ των άλλων, ενδεικτικά:

α. Τον Περιφερειακό σχεδιασμό αγροτικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη δυναμική

Έργα υποδομής αγροτικής ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία
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α. Τον Περιφερειακό σχεδιασμό αγροτικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη δυναμική
των διάφορων περιοχών.

β. Το βαθμό ωριμότητας των προτεινόμενων έργων.

γ. Τη λειτουργική εξυπηρέτηση – ολοκλήρωση υλοποιηθέντων ή σε εξέλιξη έργων π.χ.
αρδευτικά έργα για αξιοποίηση υφιστάμενων ταμιευτήρων.

Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης θα ληφθεί απόφαση για τα έργα που:

α. Θα προωθηθούν, όσο είναι πλέον εφικτό, για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013.

β. Θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ωρίμανσης για αξιοποίηση υφιστάμενων άλλων πηγών
χρηματοδότησης ή των νέων πολιτικών για την τοπική και αγροτική ανάπτυξη.
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Όσο σημαντική είναι η ποσοτική ή/και η ποιοτική παραγωγή καθώς και η

πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων άλλο τόσο σημαντική είναι η δυνατότητα

ανταγωνιστικής και επωφελούς για τον παραγωγό διείσδυσης των

προϊόντων στην αγορά.

Ο Ν.4015/11 προβλέπει, προς το σκοπό αυτό, τη δυνατότητα ίδρυσης

αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
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αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και

στην περίπτωσή μας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Σκοπός

Τεκμηρίωση, υποστήριξη, προβολή, προστασία, ανάδειξη και προώθηση των

προϊόντων που παράγονται στη Δυτική Μακεδονία και συμμετέχουν στον

κατάλογο και στο «Καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας».



Μέλη:

� Οι 12 Δήμοι της Περιφέρειας.

� Τα 4 Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια.

� Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ή
οποιοδήποτε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί και έχει έδρα
την περιοχή.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
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� Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης, των
καταναλωτών κ.α.

� Οι συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, που θα δημιουργηθούν μετά την
εφαρμογή του Ν.4015/2011 περί συνεταιρισμών.

� Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, είτε εκπροσωπούνται μέσω των
συλλογικών οργανώσεων είτε όχι, εφόσον το επιθυμούν.

� Οι οργανώσεις των Νέων Αγροτών της Περιφέρειας.

� Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (ΤΣΠ) & Δίκτυα.

� ΓΕΩΤΕΕ, εφόσον καταστατικά είναι εφικτό.
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Όργανα της Εταιρείας:

� Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

� Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

� Πρόεδρος - Διαχειριστής

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
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Αντικείμενο της Σύμπραξης

� Εκθεσιακή προβολή

� Συμβολή στη δημιουργία ειδικού σήματος για τα προϊόντα της Δυτικής
Μακεδονίας

� Ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων

� Παρατηρητήριο Αγροτικών Προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
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� Πιστοποίηση Προϊόντων (πατάτα Κοζάνης, αρνάκι και κατσικάκι ορεινών
περιοχών, βόειο κρέας, πιπεριά Φλωρίνης, φασόλι Πρεσπών, αιγοπρόβειο
γάλα, μήλα Βερμίου)

� Καμπάνια ενημέρωσης επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού, για τη
στήριξη των προϊόντων του καλαθιού

� Προώθηση της δημιουργίας ειδικού ραφιού στα super markets με τα τοπικά
προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας

� Δημιουργία εκθετηρίων και σημείων πώλησης των τοπικών προϊόντων στους
Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην Εγνατία οδό.
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Αντικείμενο της Σύμπραξης

� Προώθηση καινοτόμων δράσεων και πρακτικών (επιχειρηματική

καινοτομία)

(συμβολαιακή γεωργία, αξιοποίηση απορριπτόμενων επιφανειακών

υδάτων, διεύρυνση καταλόγου πιστοποιημένων προϊόντων, δικτύωση και

δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων, συνενώσεις Α.Σ. οργανώσεων,

Αγροδιατροφική Σύμπραξη

53129/RP7

δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων, συνενώσεις Α.Σ. οργανώσεων,

προώθηση και προβολή των αγροτικών προϊόντων, συστήματα

ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, βελτίωση και αξιοποίηση των

βοσκοτόπων, εισαγωγή νέων κλάδων παραγωγής π.χ. ενεργειακά φυτά,

δράσεις διαφοροποίησης της απασχόλησης και του εισοδήματος)

� Προώθηση οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών βιολογικών

προϊόντων



Συνέργειες και συνεργασίες της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

α. Με τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και τα Δίκτυα

β. Με πιθανό Cluster Τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία, που προτείνεται να 

αποτελείται από 3 επιμέρους κλαδικά clusters (sub-clusters) εξειδικευμένα

- στα γαλακτοκομικά

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
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- στα γαλακτοκομικά

- στα όσπρια

- στα καινοτομικά αγροτικά προϊόντα



Η επιτόπου πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία θα τα

προσδώσει υπεραξία και θα τα καταστήσει ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα, με

συνέπεια την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά.

Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες για την

Περιφέρεια:

α. Να συμβληθεί με ιδιωτικό Φορέα πιστοποίησης και να δημιουργήσει μία

Δομή Πιστοποίησης
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α. Να συμβληθεί με ιδιωτικό Φορέα πιστοποίησης και να δημιουργήσει μία

εταιρεία πιστοποίησης των προϊόντων της Περιφέρειας.

β. Να δημιουργήσει ξεχωριστή Υπηρεσία εντός της Περιφέρειας.

γ. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, με τη διαμόρφωση συστήματος κινήτρων,

προκειμένου να επενδύσουν στην περιοχή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις

πιστοποίησης.

Η Δομή αυτή θα έχει τη δυνατότητα πιστοποίησης των προϊόντων της

Περιφέρειας (βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) αφού διαπιστευτεί από τον αρμόδιο

Φορέα του ΥΠΑΑΤ.
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Στη Δυτική Μακεδονία, σήμερα, έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν έξι (6) Ομάδες 
Παραγωγών:

� Καστοριά

� ΓΕΟΚ

� Κοζάνη

� ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού (οπωρικά)

Ομάδες Παραγωγών
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ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού (οπωρικά)

� ΔΗΜΗΤΡΑ Βελβεντού (οπωρικά)

� ΑΣΕΠΟΠ Πύργων (οπωρικά)

� Φλώρινα

� Αμπέλου και Οίνου

� Πατάτας, κηπευτικών και οσπρίων

� Οπωροφόρων δέντρων

� Δημητριακών, Αραβόσιτου και χονδροειδών ζωοτροφών

Ατόνησε  η δραστηριότητα των Ομάδων Παραγωγών καπνού Γρεβενών, Βοΐου, 

Εορδαίας-Καστοριάς και Κοζάνης.
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� Αγελαδινό γάλα 

� Σιτηρά και γενικότερα τα δημητριακά

(καταλαμβάνουν  πάνω από 70% των 

εκτάσεων και αφορούν σχεδόν το σύνολο 

των αγροτών).

� Βιολογικά προϊόντα, που απαιτούν δράσεις 3

4

5

6

Πρόταση σύστασης Ομάδων Παραγωγών, βάσει και της δημόσιας διαβούλευσης:

Ομάδες Παραγωγών
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� Βιολογικά προϊόντα, που απαιτούν δράσεις 

διεξόδου στην αγορά (από κοινού διάθεση, 

οργάνωση λαϊκών αγορών, κ.α.)

� Πατάτα (Καλλιεργείται σε πολλές περιοχές, 

διάσπαρτες στη Δυτ. Μακεδονία, χωρίς καμία 

συλλογική οργάνωση των παραγωγών).

� Ενεργειακά φυτά (Μια νέα δραστηριότητα 

που ενδιαφέρει τους καλλιεργητές, που 

χωρίς συλλογική έκφραση η όποια 

προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί).
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Προϋποθέσεις σύστασης Ομάδας Παραγωγών (Ο.Π.)

- Ένας ελάχιστος αριθμός μελών

- Μία ελάχιστη ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής

- Μία ελάχιστη διάρκεια ισχύος

Ομάδες Παραγωγών

58129/RP7



� Στη Δυτική Μακεδονία, που είναι μία περιοχή με σημαντική αγροτική

παραγωγή και ακόμη σημαντικότερο αριθμό απασχολούμενου

πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα, δεν έχουν γίνει ουσιαστικές

προσπάθειες για τη δημιουργία δομών προώθησης των αγροτικών

προϊόντων.

� Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων έχουν τη μορφή Ανώνυμης

Εταιρείας (Ν.4015/2011) στην οποία συμμετέχουν, εκτός των

Δημοπρατήριο

59

Εταιρείας (Ν.4015/2011) στην οποία συμμετέχουν, εκτός των

συνεταιριστικών ομάδων που δρουν στην περιοχή εμβέλειάς τους και οι

περιφερειακές διοικήσεις, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και το ΥΠΑΑΤ.

� Με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να
ξεκινήσει μία διαδικασία διαβούλευσης, ώστε να διευκρινιστούν όλα τα
σημεία που αφορούν στη λειτουργία μιας τέτοιας δομής, να
δρομολογηθούν αποφάσεις των οργάνων των παραγωγών σχετικά με τη
συμμετοχή, να γίνουν επαφές με όμορες Περιφέρειες σε διοικητικό
επίπεδο και σε επίπεδο φορέων κ.α.
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Πρόταση

Προτείνεται η συναξιολόγηση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν τη
βιωσιμότητα ενός δημοπρατηρίου, έτσι ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες
αποφάσεις, με προτεραιότητα αυτόνομης ίδρυσης ενός δημοπρατηρίου
στη Δυτική Μακεδονία και δευτερευόντως, ίδρυσης με άλλη Περιφέρεια ή
εξυπηρέτηση από υφιστάμενο ή προγραμματιζόμενο δημοπρατήριο.

Δημοπρατήριο

60129/RP7

εξυπηρέτηση από υφιστάμενο ή προγραμματιζόμενο δημοπρατήριο.

Προς τούτο απαιτείται η σύνταξη της αναγκαίας οικονομοτεχνικής μελέτης
σκοπιμότητας - βιωσιμότητας.



1. Γενικά

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί μία διαδικασία περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης.

Επομένως θα πρέπει να συσχετίζεται και να συμπληρώνει ή να συμπληρώνεται

από τις λοιπές αναπτυξιακές δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφέρεια

Δυτικής Μακεδονίας.

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

61129/RP7

Οι πολιτικές για το περιβάλλον, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την

υγεία, την πρόνοια, την αστική ανάπτυξη, την ισότητα των φύλων και πιο

γενικά οι διαρθρωτικές πολιτικές, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα

υλοποίησης και τα αναμενόμενα οφέλη από τις δράσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Το ζητούμενο είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας από τη συνδυαστική

και ταυτόχρονη υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών με τις αντίστοιχες για την

αγροτική ανάπτυξη.

Απαιτείται επομένως συντονισμός των παρεμβάσεων.



2. Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Εφαρμογής

Το Σύστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση
και το συντονισμό των συναφών ή συμπληρωματικών παρεμβάσεων στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Όργανα του Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης

α. Συντονιστική Επιτροπή Παρεμβάσεων (με ρόλους και αρμοδιότητες)

- Εκπρόσωπος ΥΠΑΑΤ

- Εκπρόσωπος Γ.Δ. Αναπτ. Προγραμ., Περιβάλλοντος & Υποδομών

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

62129/RP7

- Εκπρόσωπος Γ.Δ. Αναπτ. Προγραμ., Περιβάλλοντος & Υποδομών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

- Εκπρόσωπος Γ.Δ. Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

- Προϊστάμενος ΕΔΑ ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

- Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Δυτ. Μακεδονίας

β. Συντονιστής

- Ο εκπρόσωπος της ΕΔΑ ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

γ. Γραμματεία

- Από την ΕΔΑ ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

δ. Τεχνικός Σύμβουλος (εφόσον απαιτηθεί)



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Δημιουργία ή και

Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομής αγροτικής 

ανάπτυξης

Εφαρμογή «καλλιεργητικού» χάρτη Δυτικής Μακεδονίας, 

σύμφωνα με τις προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης.

Κωδικοποιημένη παρουσίαση των προτάσεων του 
«καλαθιού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

63

Δημιουργία ή και
βελτίωση υποδομών

(βελτίωση αρδευτικών 
συνθηκών, αναδασμοί, 

αξιοποίηση βοσκοτόπων)

σύμφωνα με τις προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης.

Συστηματική εδαφολογική μελέτη, χωριστά για κάθε ειδική 

ζώνη

Μέτρα κατά της διάβρωσης λόγω υπερβόσκησης

Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτινων πόρων για κατασκευή 

έργων ποτισμού
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Δομή Πιστοποίησης των   αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας 

Δυτ. Μακεδονίας

• Καταχώρηση νέων προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ, βιολογικά

Σύσταση «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας» με πρωτοβουλία της Περιφέρειας (Άρθρο 9, Ν.4015/11) για 

προβολή και προώθηση των προϊόντων και αντικείμενο:

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

64

Στήριξη δομών 
αγροτικού χώρου

προβολή και προώθηση των προϊόντων και αντικείμενο:

α) Εκθεσιακή προβολή ή μέσω άλλων τοπικών επιχειρήσεων π.χ. 

ξενοδοχεία

β)  Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής της αγροτικής παραγωγής και 

διασύνδεσης με τους καταναλωτές

γ)  Προώθηση μέσω επαγγελματικών αποστολών με τα παραγωγικά 

επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας 
δ)  Συμβολή στη δημιουργία ειδικού Σήματος Ποιότητας προϊόντων 

Δυτικής Μακεδονίας
ε)  Ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων
στ) Παρατηρητήριο αγροτικών προϊόντων
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ζ)  Προώθηση πιστοποίησης προϊόντων του “καλαθιού” Δυτ. Μακεδονίας
η)  Σύσταση ή ενίσχυση λειτουργούντων Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας 

(Τ.Σ.Π.) και Δικτύων
θ)  Δημιουργία clusters τροφίμων
ι)  Καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού, για 

τη στήριξη των προϊόντων του καλαθιού
ια) Δημιουργία ειδικού ραφιού, στα Super Market της Δυτ. Μακεδονίας με τα 

τοπικά προϊόντα

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
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Στήριξη δομών 
αγροτικού χώρου 

τοπικά προϊόντα
ιβ) Δημιουργία εκθετηρίων και σημείων πώλησης των τοπικών προϊόντων 

π.χ. στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) στην Εγνατία 
οδό

ιγ) Προώθηση καινοτόμων δράσεων και πρακτικών

Ίδρυση Γραφείου ΟΓΑ στη Δυτική Μακεδονία

Σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ στη Δυτική Μακεδονία

Υποστήριξη μετεξέλιξης – προσαρμογής των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4015/11, με τη σύνταξη και υλοποίηση 

αντίστοιχου Επιχειρησιακού Σχεδίου
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στήριξη δομών 
αγροτικού χώρου 

Σύσταση και λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου στη Δυτική Μακεδονία

Δομές πληροφόρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων

Δομές πληροφόρησης και υποστήριξης των αγροτών – Προγράμματα 
εκπαίδευσης

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
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αγροτικού χώρου 
Δημιουργία νέων Ομάδων Παραγωγών και συνενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων, για τη δημιουργία
βιώσιμων, μεγαλύτερων και ανταγωνιστικότερων σχημάτων

Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων
o Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας ίδρυσης 

δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία
Υποστήριξη 

εγκατάστασης 
νέων αγροτών

Αξιοποίηση προγραμμάτων για την ένταξη νέων αγροτών

Υποστήριξη 
πρόωρης 

συνταξιοδότηση
Αξιοποίηση προγραμμάτων για την πρόωρη συνταξιοδότηση



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Υποστήριξη καθετοποίησης της 
παραγωγής σε επίπεδο 

εκμεταλλεύσεων
Υποστήριξη ένταξης αγροτών σε επενδυτικά προγράμματα

Υποστήριξη αναδιάρθρωσης 
των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων με στόχο την 
καθετοποίηση της παραγωγής

Υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης

Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων των Σχεδίων 

Βελτίωσης

Εισαγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, νέων κλάδων 

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
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καθετοποίηση της παραγωγής Εισαγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, νέων κλάδων 

παραγωγής, όπως είναι τα ενεργειακά φυτά, τα μικρά φρούτα κ.α.

Υποστήριξη ίδρυσης μονάδων 
μεταποίησης, τυποποίησης και 
εμπορίας αγροτικών προϊόντων 

στον τόπο παραγωγής

Υποστήριξη ένταξης ενδιαφερομένων σε επενδυτικά προγράμματα 

(123α, LEADER, κλπ)

Ενθάρρυνση  Συμβολαιακής
Γεωργίας

Διερεύνηση και ανάπτυξη συνεργασιών ομάδων παραγωγών με 

μεταποιητικές μονάδες για την απορρόφηση τοπικά παραγόμενων 

προϊόντων, όπως όσπρια, πατάτες, καπνός, γάλα, αρωματικά και 

ενεργειακά φυτά ως νεοεισερχόμενος κλάδος για την περιοχή.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Εφαρμογή ερευνητικών –
πειραματικών – πιλοτικών 

προγραμμάτων

Σύσταση και λειτουργία ή συνεργασία με εξειδικευμένα 

Ινστιτούτα (δενδρωδών και αρωματικών καλλιεργειών,  

γουνοφόρων ζώων, οίνου και αμπέλου, οσπρίων κλπ).

Διασύνδεση της αγροτικής 
παραγωγής με την τριτοβάθμια 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων

π.χ. προγράμματα γενετικής βελτίωσης.

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
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παραγωγής με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση π.χ. προγράμματα γενετικής βελτίωσης.

Προστασία της βιοποικιλότητας, της 
διατήρησης και ενίσχυσης τοπικών 

καλλιεργειών και εκτροφών και 
αναβίωση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων

Συνεργασία τοπικών φορέων και δομών στήριξης της 

αγροτικής παραγωγής με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

Κέντρα, π.χ. πιλοτική χρήση του ζεόλιθου (για την ποιότητα 

του περιβάλλοντος π.χ. λίμνη Καστοριάς και των αγροτικών 

προϊόντων), τεχνολογία χρήσης Ενεργών Μικροοργανισμών 

(Ε.Μ.) στο χωράφι για προστασία της παραγωγής.

Δικτύωση επιχειρήσεων
Συνεργασίες επιχειρήσεων με σύσταση δικτύων ή/και 

διεπαγγελματικών οργανώσεων
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Εκπόνηση μελέτης της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων, με 

προτεραιότητα στις προστατευόμενες περιοχές, στις περιοχές 

όπου υπάρχει αξιόλογη κτηνοτροφική παραγωγή και στις 

ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές.

Ορθολογική διαχείριση και εφαρμογή της λιβαδοπονικής

εκμετάλλευσης αυτών.

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
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Εφαρμογή συστημάτων 
ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής 

διαχείρισης

εκμετάλλευσης αυτών.

Χρήση υδάτινων πόρων που απορρίπτονται από τους 

βιολογικούς καθαρισμούς και είναι κατάλληλοι για άρδευση, 

τουλάχιστον αυτών που δεν αφορούν το διατροφικό τομέα.

Διερεύνηση προϋποθέσεων και εφαρμογής οικολογικής 

διαχείρισης – φιλοπεριβαλλοντικής αγροτικής ανάπτυξης κατά 

μήκος του Αλιάκμονα ποταμού, περιμετρικά της λίμνης 

Καστοριάς και στην περιοχή Πρεσπών.

Συστηματική διαχείριση αρδευτικών 
έργων Σύσταση ΤΟΕΒ εκεί όπου δεν υπάρχουν



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ένταξη των Α.Π.Ε. στην 
αγροτική παραγωγή

Θερμοκηπιακά πάρκα ή θερμοκήπια, κατά μήκος των αγωγών 

τηλεθέρμανσης πόλεων

Χωροταξικός σχεδιασμός 
αγροτικής ανάπτυξης

- Κτηνοτροφικά πάρκα

- Ζώνες εκτροφής γουνοφόρων ζώων

Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

70129/RP7

Ενίσχυση του κλάδου της 
γούνας

α. Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών
β. Η ισχύουσα κάλυψη οικοπέδου από 30%-40% για ίδρυση μονάδων 

εκτροφής γουνοφόρων ζώων να αυξηθεί στο 80%
γ. Εκπαίδευση ειδικού επιστημονικού προσωπικού στα θέματα της 

εκτροφής γουνοφόρων ζώων
δ. Λειτουργία μικροβιολογικού εργαστηρίου στα πλαίσια λειτουργίας της 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
ε. Συμμετοχή των Φορέων και του Δημοσίου στα κόστη υποδομών για 

ίδρυση και λειτουργία μονάδων γουνοφόρων ζώων (σύνδεση με οδικά 
δίκτυα, ηλεκτρισμού, υδροδότησης)

στ.Ένταξη των εκτροφέων στο Μητρώο Αγροτών με διακριτό κωδικό
ζ. Κέντρο εφαρμοσμένης εκτροφής γουνοφόρων ζώων.



Περιφερειακή διάσταση και εφαρμογή των πολιτικών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών για κατανάλωση Ελληνικών και ειδικότερα 
τοπικών προϊόντων

Περιφερειακή  διάσταση και 
εφαρμογή των πολιτικών του ΥΠΑΑΤ

Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης της εφαρμογής 

των πολιτικών του ΥΠΑΑΤ στη Δυτική Μακεδονία

71129/RP7

Προσέλκυση κεφαλαίων

- Δράσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης επενδύσεων από 
Έλληνες του εξωτερικού που κατάγονται από τη Δυτική 
Μακεδονία

- Δημιουργία χρηματοοικονομικού μηχανισμού 
ανακυκλούμενων κεφαλαίων στήριξης της αγροτικής 
οικονομίας (τύπου JESSICA)

Υποστήριξη υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για το “καλάθι 

αγροτικών προϊόντων Δυτικής 
Μακεδονίας”

Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης



1. Ο αγροτικός χώρος διανύει κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

2. Οι αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο του αγροτικού χώρου θεωρούνται
αναπόφευκτες.

3. Οι αλλαγές θα πρέπει να τύχουν ευρείας θετικής αποδοχής.

4. Η ποιότητα της παραγωγής και η επιτόπου μεταποίηση θα πρέπει να
αποτελέσουν την αιχμή.

5. Η αυτόνομη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της

Συμπεράσματα

72129/RP7

5. Η αυτόνομη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της
αγροτικής βιομηχανίας είναι το ζητούμενο.

6. Η απάντηση στις χώρες φθηνού κόστους εργασίας είναι η ποιότητα, με
την αξιοποίηση και του μικροκλίματος λόγω του έντονου ανάγλυφου.

7. Η τυποποίηση και η πιστοποίηση των προϊόντων της Δυτ. Μακεδονίας θα
προσδώσουν προστιθέμενη αξία και θα τα κάνουν ανταγωνιστικά.

8. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να στηρίζεται στη διαφοροποίηση και
στην προσαρμογή στη γνώση.

9. Η λειτουργία συλλογικών σχημάτων στην παραγωγή, στη μεταποίηση και
στην εμπορία αποτελεί μονόδρομο.



10. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, με την υλοποίηση των
αναγκαίων έργων και την παροχή υπηρεσιών, είναι απαραίτητη για τη
συγκράτηση του πληθυσμού.

11. Για τη Δυτική Μακεδονία, συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να αποτελέσει η
ποιότητα και όχι η ποσότητα.

12. Η αιγοπροβατοτροφία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασική παραγωγική
κατεύθυνση.

13. Η Δυτική Μακεδονία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για βιώσιμη

Συμπεράσματα

73129/RP7

13. Η Δυτική Μακεδονία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για βιώσιμη
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, για εργασία και για κατοικία.

Προς τούτο μπορούν να συνδράμουν:

- η ανάπτυξη υποδομών και δομών στήριξης

- η υποστήριξη της πολυαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην
ύπαιθρο

- η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως
αναπόσπαστα στοιχεία για μία βιώσιμη ύπαιθρο

- η οργάνωση της εμπορίας και

- η διασύνδεση της φυτικής με τη ζωική παραγωγή, προς όφελος της ζωικής.



Σας ευχαριστούμε που μας 
συνοδεύσατε στο ταξίδι στην 

74129/RP7

συνοδεύσατε στο ταξίδι στην 
ύπαιθρο της Δυτικής Μακεδονίας.


