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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Γενικά
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο πλαίσιο της συνολικής
προσπάθειας της χώρας για ενίσχυση του αγροτικού τοµέα ζήτησε από κάθε
Περιφέρεια να συντάξει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο µε τίτλο «καλάθι αγροτικών
προϊόντων», µε σκοπό την προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών αγροτικών
προϊόντων που αναδεικνύουν τη γαστρονοµική φυσιογνωµία της κάθε Περιφέρειας,
ώστε να συµβάλει στη στήριξη της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα και στη
βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων.
Το «Καλάθι της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» αποτελεί, επί της ουσίας,
ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, µε βασικές επιδιώξεις:
1.

τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήµατος

2.

την αύξηση της παραγωγής σε όλα τα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας, µε
έµφαση στη ζήτηση της αγοράς

3.

τις υψηλότερες τιµές στον παραγωγό – είσπραξη υψηλότερου ποσοστού από
την τελική τιµή στην αγορά

4.

τη διατήρηση και ενίσχυση των τοπικών θέσεων εργασίας

5.

τη διασύνδεση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε τη φυτική παραγωγή και
την παραγωγή ζωοτροφών

6.

το συνδυασµό της πρωτογενούς παραγωγής µε τη µεταποίηση

7.

την ενίσχυση των εξαγωγών και την κάλυψη των τοπικών διατροφικών
αναγκών

8.

τη βελτίωση και σταθεροποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων

9.

την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών
πόρων

10. την αξιοποίηση των γεωγραφικών και κλιµατικών πλεονεκτηµάτων της ∆υτικής
Μακεδονίας, προς όφελος των παραγωγών
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Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η
δηµόσια διαβούλευση µε το σύνολο των φορέων, των συλλόγων και συνεταιρισµών
του αγροτικού τοµέα καθώς και των ∆ήµων της ∆υτικής Μακεδονίας, ζητώντας
τους, µέσα από ενεργή συµµετοχή, να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Οι
προτάσεις αυτές

αξιολογήθηκαν από Οµάδα Εργασίας που συστήθηκε από την

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η οποία, στη συνέχεια, εισηγείται το τελικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
Στη συνέχεια, η απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου θα κατατεθεί στο
Υπουργείο

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίµων,

ώστε

να

εγκριθεί

και να

προωθηθούν οι προτάσεις προς υλοποίηση.

1.2. Μεθοδολογία σύνταξης
Για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου ακολουθήθηκαν τα παρακάτω
στάδια:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ∆ΙΟΥ

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
"ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ"

5

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

6

∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟ

7

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΚΟ (Ενηµερωτικό Υπόµνηµα, Χρονοδιάγραµµα, Ερωτηµατολόγια, Έντυπο παρουσίασης
έργου, Χαρτογραφικό υπόβαθρο, Πίνακες έργων υποδοµής αγροτικής ανάπτυξης)

10

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ∆ΙΟΥ

11

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Συναντήσεις εργασίας σε κάθε Π.Ε., αποστολή ερωτηµατολογίων σε ΟΤΑ,
φορείς και Συνεταιρισµούς, ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.λπ.)

12

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

13

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

14

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

16

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥ

17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ

18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

19

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ "ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ" ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικότερα στάδια εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Σχεδίου:
α)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ.Π.Α.Α.Τ.) κ. Σκανδαλίδης Κ.
επισκέφθηκε στις 6/5/2011 την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και συµµετείχε
στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Στην παραπάνω συνεδρίαση για το υπόψη θέµα έδωσε τις κατευθύνσεις του
Υπουργείου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Στο

πλαίσιο

της

παραπάνω

συνεδρίασης

παρουσιάστηκε,

από

τον

Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας ,το προκαταρκτικό σχέδιο για το «καλάθι
των προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας» µε αναφορά:
• στα βασικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα στην Περιφέρεια ∆υτικής

Μακεδονίας
• στις ζώνες παραγωγής
• στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών
• στα δυνατά και αδύνατα σηµεία της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για

την ανάπτυξη της υπαίθρου
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• στα προϊόντα που θα µπορούσαν να ενταχθούν στο καλάθι
• στην εφαρµογή πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη
• στις προτάσεις και στη στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη στην ∆υτική

Μακεδονία
• την περιφερειακή διάσταση των πολιτικών του ΥΠ.Α.Α.Τ
β)

Στις 25/8/2011 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στην Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας µε εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κατά την οποία συζητήθηκαν τα βασικά σηµεία στα οποία θα έπρεπε να
επικεντρωθεί

το

Επιχειρησιακό

Σχέδιο,

λαµβάνοντας

υπ’

όψη

τις

προτεραιότητες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα
στην Περιφέρεια.
Στην παραπάνω συνάντηση αποφασίστηκε να επικεντρωθεί το Επιχειρησιακό
Σχέδιο στα ακόλουθα επτά (7) σηµεία:

1.

∆ιαµόρφωση του καλλιεργητικού πλάνου σε Περιφερειακό επίπεδο, σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ∆ηµοτικό ή τοπικό.

2.

Απαραίτητα δηµόσια και ιδιωτικά έργα υποστήριξης των καλλιεργειών.

3.

Συνεργασία και κοινή δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (σε
κάποιες περιπτώσεις και των δήµων) για την υποστήριξη του αγρότη.

4.

Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύµπραξης.

5.

Σύσταση δοµής για την πιστοποίηση των προϊόντων της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας από την ίδια.

6.

∆ιερεύνηση

δηµιουργίας

δηµοπρατηρίου

αγροτικών

προϊόντων

σε

συνεργασία µε όµορες Περιφέρειες.
7.

Σύσταση µιας έως δύο Οµάδων Παραγωγών ανά προϊόν σε επίπεδο
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

γ)

Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας, στη συνεδρίασή του στις
12/9/2011, αποφάσισε τη συγκρότηση εννεαµελούς (9) Οµάδας Εργασίας του
Επιχειρησιακού Σχεδίου «καλάθι προϊόντων ∆υτικής Μακεδονίας», έργο της
οποίας είναι ο ορισµός των κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων του.
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Στην οµάδα συµµετέχουν:
• ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

∆υτικής Μακεδονίας, Πρόεδρος
• ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, µέλος
• η Γενική ∆/ντρια Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,

µέλος
• οι

τρεις

(3)

∆/ντες

Αγροτικής

Οικονοµίας

και

Κτηνιατρικής

των

Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς, µέλη
• Υπάλληλος της

Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και

Κτηνιατρικής, µέλος
• Υπάλληλος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µέλος
• Εκπρόσωπος της ΑΝΚΟ, µέλος
δ)

Στις 19/9/2011 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Οµάδας Εργασίας µε σκοπό
τον αρχικό συντονισµό για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

ε)

Στις 22/9/2011 η ΑΝΚΟ απέστειλε στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, µε
σκοπό

την

ενηµέρωση

των

µελών

της

Οµάδας

Εργασίας,

το

«Υλικό

Τεκµηρίωσης» για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και την έναρξη
της διαβούλευσης.
Συγκεκριµένα στάλθηκαν:
• Ενηµερωτικό Υπόµνηµα για το καλάθι των προϊόντων της ∆.Μακεδονίας
• Χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των επόµενων σταδίων του επιχειρησιακού

σχεδίου
• Ερωτηµατολόγιο καταγραφής αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ∆υτικής

Μακεδονίας,

σε

σχέση

µε

την

αγροτική

ανάπτυξη,

καταγραφής

προβληµάτων και προτεινόµενων έργων.
• Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης έργου – µελέτης
• Πίνακες έργων υποδοµών αγροτικής ανάπτυξης ανά Περιφερειακή Ενότητα

που είτε υλοποιούνται, είτε βρίσκονται σε φάση ένταξης είτε προτείνονται
για ένταξη και θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη.
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• Χαρτογραφικό Υπόβαθρο και κείµενο παρουσίασης της µεθοδολογίας

επιλογής

των ειδικών ζωνών αναδιάρθρωσης

καλλιεργειών και των

ενδεικτικών προϊόντων ανά ζώνη
• Συνοπτική περιγραφή των επτά βασικών σηµείων που θα περιλαµβάνει το

καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
• ∆ιαδικασία διαβούλευσης
στ) Στις 3/10/11 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Οµάδας Εργασίας µε την
Οµάδα σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου κατά την οποία συζητήθηκαν τα
βασικά σηµεία του, δόθηκαν κατευθύνσεις αναφορικά µε τα αξιόλογα προϊόντα
ανά ζώνη παρέµβασης και τα απαιτούµενα έργα υποδοµής. Στην ίδια
συνάντηση εγκρίθηκε και το Υλικό Τεκµηρίωσης ενώ αποφασίστηκε η έναρξη
της ∆ιαβούλευσης.
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2.

ΓΕΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΗΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2.1. Γενικά
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδας
και συνορεύει µε την Αλβανία και την ΠΓ∆Μ. Επίσης συνορεύει µε τις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας στα ανατολικά, Θεσσαλίας στα νότια και Ηπείρου στα δυτικά.
Η επί µέρους διοικητική διάρθρωση περιλαµβάνει τους Νοµούς Γρεβενών,
Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας µε πρωτεύουσες αλλά και κύρια αστικά κέντρα
τις οµώνυµες πόλεις. Το σύνολο των ΟΤΑ Α’ βαθµού αποτελούν 12 ∆ήµοι. Η
διοικητική έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης.
Η Περιφέρεια έχει έκταση 9.461 Km² και καταλαµβάνει το 7,2% της συνολικής
έκτασης της χώρας. Είναι περιοχή κατ’ εξοχήν ορεινή, µε το 82% του εδάφους της
να καλύπτεται από ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις. Η συνολική έκταση κατανέµεται
κατά χρήση γης ως εξής : ∆άση 33,4%, βοσκότοποι 39,1%, γεωργικές καλλιέργειες
23,3%, οικισµοί 0,8%, νερά 2,4%, λοιπές εκτάσεις 0,9%.
Ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 282.120 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011) και αντιστοιχεί
περίπου στο 2,6% του πληθυσµού της χώρας.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας συνεισέφερε το 2008 µε ποσοστό 2,2% στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) της χώρας. Την ίδια χρονιά στην Περιφέρεια
αναλογούσε το 13% των καλλιεργούµενων εκτάσεων της χώρας, το 14% της
συνολικής καλλιέργειας σιτηρών και το 20% της καλλιέργειας µήλων (2 η Περιφέρεια
παραγωγός µήλων στη χώρα), ενώ στην Περιφέρεια παράγεται συνολικά το 5,4%
του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας. Η συνολική συµµετοχή του
αγροτικού τοµέα στο περιφερειακό προϊόν ανέρχεται στο 6,8%, της βιοµηχανίας
στο 38,5%, και των υπηρεσιών στο 54,6%.
Λόγω

της

εκτεταµένης

εξόρυξης

και

καύσης

λιγνίτη

ανακύπτουν

σοβαρά

προβλήµατα όπως υποβάθµιση εδαφών, οπτική ρύπανση λόγω µεταβολής του
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ανάγλυφου, καταστροφή υδροφορέων, επιβάρυνση από την «ιπτάµενη τέφρα»,
κυρίως στον άξονα Κοζάνης – Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου – Φλώρινας.
Η ∆υτ. Μακεδονία έχει, τα τελευταία χρόνια, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη
χώρα (24,2%, Σεπτέµβριος 2011 ΕΣΥΕ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2004 ήταν
16,6%).
Στον τοµέα του τουρισµού η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας εκµεταλλεύεται
ανεπαρκώς το φυσικό της πλούτο και την πολιτιστική της κληρονοµιά. Είναι ο
λιγότερο ελκυστικός τουριστικός προορισµός στο σύνολο της χώρας, ενώ
καταγράφονται σ’ αυτή µόλις 0,17 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο και
κατατάσσεται, µε µεγάλη διαφορά, στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13
Περιφερειών της Χώρας στην ως άνω κατηγορία – δείκτη.
Τέλος, η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση από το µητροπολιτικό
κέντρο της Θεσσαλονίκης αναφορικά µε τις υπηρεσίες κυρίως της υγείας αλλά και
δευτερευόντως της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και για το µεγαλύτερο µέρος
των οικονοµικών συναλλαγών.

2.2. Κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη της Περιφέρειας
Η ∆υτική Μακεδονία βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της χώρας αποτελώντας ακριτική
Περιφέρεια, µε κριτήρια την απόστασή της από τα µητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα
και Θεσσαλονίκη), την προσβασιµότητά της από την Κεντρική Ελλάδα, µέσα από τις
υφιστάµενες υποδοµές, αλλά και την θέση της ως προς τον "παραδοσιακό"
αναπτυξιακό άξονα της χώρας.
Είναι η µόνη Περιφέρεια της χώρας χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα. Γεωγραφικά
χαρακτηρίζεται από έναν δυϊσµό ορεινών περιοχών και περίκλειστων οµαλών
εκτάσεων οι οποίες, πολλές φορές, µπορούν να χαρακτηριστούν και λοφώδεις, που
επικοινωνούν µεταξύ τους µέσα από ορεινές διαβάσεις.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαµορφώνουν τρία γεωγραφικά υποσυστήµατα:

 ομαλές περιοχές μεταξύ των ορεινών όγκων,
 λοφώδεις περιοχές και
 καθαυτό μεγάλοι ορεινοί όγκοι.
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Χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήµατος αυτού αποτελεί η εξαιρετικά πλούσια
πανίδα και χλωρίδα η οποία, από τους βιότοπους στις λίµνες και στις παραλίµνιες
περιοχές µέχρι τα οικοσυστήµατα στα ορεινά και τις κοιλάδες των ποταµών,
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Καθοριστικά

στοιχεία

για

την

ανάπτυξη

της

Περιφέρειας

αποτελούν

η

δραστηριότητα της ενέργειας, η σταθεροποίηση και η αντιµετώπιση µακροχρόνια
της δραστηριότητας της γούνας, η διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου και
ο εµπλουτισµός του µε νέες δραστηριότητες.
Παρά τις προσπάθειες για υλοποίηση επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών νόµων και ορισµένες φορές ανεξάρτητα από αυτούς, η
βασική παραγωγική δοµή της Περιφέρειας, πέρα από συγκεκριµένες παραδοσιακές
δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα και κάποιες καινοτοµικές σ' αυτόν,
κυριαρχείται από τον κλάδο της γούνας και τη δραστηριότητα της ενέργειας. Η
κυριαρχία των δύο αυτών κλάδων καθιστά την εξάρτηση της οικονοµίας της από
αυτούς

ιδιαίτερα

σηµαντική,

περιορίζει

προσπάθειες

ανάπτυξης

άλλων

δραστηριοτήτων και δηµιουργεί στρεβλή εικόνα ως προς τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της Περιφέρειας, η οποία αφίσταται των πόρων και των δυνατοτήτων
της.
Τόσο ο πρωτογενής όσο και ο δευτερογενής τοµέας δεν έχουν καταφέρει να
προσανατολιστούν σε ένα βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο, παρά τις δυνατότητές
τους.
Στον τοµέα των υπηρεσιών οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα δυναµικές. Εκτός από την
ανάπτυξη του εµπορίου στις τοπικές αγορές, που αποτελεί άµεση συνέπεια της
ροής χρηµάτων στην Περιφέρεια, η ανάπτυξη των κοινωνικών υποδοµών και των
υποδοµών εκπαίδευσης συνέβαλε ιδιαίτερα στη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.
Παράλληλα,

παρατηρείται

κινητικότητα

προς

την

κατεύθυνση

τουριστικής

ανάπτυξης, κυρίως του ορεινού τουρισµού αναψυχής, του οικολογικού και του
χειµερινού τουρισµού στα χιονοδροµικά κέντρα της περιοχής. Οι λίµνες των
Πρεσπών και της Καστοριάς, µαζί µε την πόλη της Καστοριάς, αποτελούν
αναδυόµενες περιοχές οικολογικού, εναλλακτικού και πολιτιστικού τουρισµού.
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2.3. Φυσικο-γεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Η ∆υτική Μακεδονία είναι κυρίως ορεινή και ηµιορεινή. Η µορφολογία και το
ανάγλυφο του εδάφους της χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις. Οι
ορεινοί όγκοι της Πίνδου, του Βόρα, του Βερµίου, των Πιερίων, του Ασκίου, του
Γράµµου, του Βούρινου και των άλλων βουνών της Περιφέρειας, συνιστούν ορεινές
και ηµιορεινές περιοχές µε εναλλαγές λοφωδών εκτάσεων και οροπεδίων. Οι
επίπεδες γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας είναι λίγες.
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τα ποσοστά εδαφικής κάλυψης και κατά συνέπεια οι
χρήσεις γης διαφοροποιούνται ελάχιστα µε ορισµένες εξαιρέσεις, όπως το µεγάλο
ποσοστό των δασών στο Ν. Γρεβενών που αγγίζει το 50%. Επίσης αξιοσηµείωτο
είναι το υψηλό ποσοστό των εκτάσεων µε νερά στο Ν. Φλώρινας, εξαιτίας της
ύπαρξης πολλών λιµνών.
Το κλίµα έχει τα χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού µε χαµηλές θερµοκρασίες την
χειµερινή περίοδο και δροσερό το καλοκαίρι. Συχνά είναι τα φαινόµενα της
χιονόπτωσης και των παγετών µε συνέπεια να περιορίζεται το εύρος των γεωργικών
δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα:

2.3.1. Ποιοτικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος
Η Περιφέρεια διαθέτει πολλά και αξιόλογα οικοσυστήµατα και τα ορεινά τµήµατα
φιλοξενούν σπάνια και ποικίλα είδη χλωρίδας και πανίδας καθόσον:
•

∆ύο από τους δέκα εθνικούς δρυµούς της χώρας µας βρίσκονται στα όρια της
Περιφέρειας (Πρέσπες, Βάλια – Κάλντα) ενώ

•

Εννέα περιοχές έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Φύση 2000».

•

Επτά περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Αναλυτικά οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:
Εθνικοί ∆ρυµοί:
Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα), Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών.
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Περιοχές Natura 2000
Βασιλίτσα, Βίτσι, Βαρνούντας, Βούρινος (Κοιλάδα Μεσιανού Νερού), Γράµµος,
Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Ευρύτερη Περιοχή), Λίµνες Χειµαδίτιδα – Ζάζαρη, Λίµνες
Βεγορίτιδα – Πετρών, Λίµνη Καστοριάς
Περιοχές Φυσικού Κάλους
Άνω Βόϊο, Αρρένες, Άσκιο, Βόρας, Επταχώρι, Κοροµηλιά, Όρλιακας, Πιέρια.
Σηµειώνεται ότι, τα τµήµατα των ορεινών όγκων Βόρα και Πιερίων που αποτελούν
περιοχές Natura 2000 δεν ευρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας και για το λόγο αυτό οι αντίστοιχες περιοχές κατατάσσονται αρχικά ως
«Περιοχές Φυσικού Κάλους».
Η ∆υτική Μακεδονία γεωγραφικά µπορεί να διαχωριστεί στο δυτικό, το κεντρικό και
το ανατολικό τµήµα της, συµπεριλαµβάνοντας ορεινά συµπλέγµατα που την
χαρακτηρίζουν µορφολογικά. Στο δυτικό τµήµα συναντάται η οροσειρά της Πίνδου,
το όρος Σµόλικας και το όρος Γράµµος, στο κεντρικό το όρος Βαρνούντας, το όρος
Βίτσι, το όρος Άσκιο και το όρος Βούρινος και τέλος στο ανατολικό το όρος Βόρας,
το όρος Βέρµιο, τα Πιέρια Όρη και τα Καµβούνια Όρη.
Καθένας

από

αυτούς

τους

τρεις

γεωγραφικούς

άξονες

παρουσιάζει

τις

ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα, ευνοώντας διαφορετικές ή
και συµπληρωµατικές µορφές ανάπτυξης.

2.3.2. Βιοποικιλότητα
Στα τοπία που διαµόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα (φυτοφράκτες ορίων
ιδιοκτησίας, αµπελώνες, βοσκότοποι, καλλιέργεια διακένων στα δρυοδάση κλπ.)
βιώνει το σύνολο σχεδόν της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οι επιπτώσεις της
γεωργικής δραστηριότητας στη ∆υτική Μακεδονία ως προς το περιβάλλον
εµφανίζουν θετικές και αρνητικές πτυχές. Ως θετικές θεωρούνται η διατήρηση της
φυσιογνωµίας της υπαίθρου και η συµβολή της στη διατήρηση του κοινωνικού
ιστού που αποτρέπει την περαιτέρω πληθυσµιακή απογύµνωση των ορεινών και
µειονεκτικών Περιφερειών της χώρας.
Προβλήµατα στην διατήρηση της βιοποικιλότητας µπορούν να δηµιουργήσουν η
ερηµοποίηση, οι πυρκαγιές, ο ευτροφισµός, η αυξηµένη χρήση χηµικών στον
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αγροτικό χώρο, η υπερβόσκηση, η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας και
οι κλιµατικές µεταβολές.
Η ∆υτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των έντονων εναλλαγών
του ανάγλυφου, παρουσιάζει σηµαντική γεωργική βιοποικιλότητα (τοπικές ποικιλίες)
και κτηνοτροφική (φυλές αγροτικών ζώων).
Η ανάδειξη του εγκαταλελειµµένου γεωργικού και πολιτιστικού αποθέµατος
(µονοπάτια, καλύβια, λοιπές κατασκευές) θα πρέπει να προωθηθεί επίσης.
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3.

Η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
3.1. Εισαγωγή
Ο αγροτικός τοµέας, αν και κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην οικονοµία και την
απασχόληση της Περιφέρειας, ακολουθεί σταδιακά φθίνουσα πορεία. Παρόλα αυτά
διατηρεί σηµαντική θέση τόσο σαν τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, όσο και
σαν παράγοντας κοινωνικής συνοχής, κυρίως στις ορεινές και αποµακρυσµένες
περιοχές. Συµµετέχει µε ποσοστό 6,8% στη διαµόρφωση του Περιφερειακού
Ακαθάριστου Προϊόντος (Α.Εγχ.Π.).
Σε επίπεδο νοµών υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση.
Πιο συγκεκριµένα, στο Νοµό Φλώρινας η συµµετοχή στη διαµόρφωση του Α.Εγχ.Π.
είναι 14%, στο Νοµό Γρεβενών 10%, στο Νοµό Καστοριάς 11% και στο Νοµό
Κοζάνης 4%.
Το

περιβάλλον

στο

οποίο

καλείται

να

λειτουργήσει

ο

αγροτικός

τοµέας

χαρακτηρίζεται από τον διαρκώς εντεινόµενο ανταγωνισµό όπου, οι ενισχύσεις
δίνουν έµφαση στον παραγωγό και όχι στο προϊόν καθώς και στην αειφόρο
ανάπτυξη.
Σ’ αυτό το περιβάλλον, που συστηµατικά διαµορφώνεται τουλάχιστον κατά τις δύο
τελευταίες δεκαετίες, η στροφή προς την ποιότητα αποτελεί ίσως τη µοναδική
διέξοδο επιβίωσης του αγροτικού τοµέα που στηρίζεται στις µικροµεσαίες
οικογενειακές εκµεταλλεύσεις.
Η πορεία του τοµέα αυτού στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας διαρθρώθηκε και
επηρεάσθηκε από την κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη της περιοχής και κυρίως από την
αξιοποίηση, τοπικά, των κοιτασµάτων λιγνίτη, από τη µεταναστευτική περίοδο
1965-1975 και την ανάπτυξη της γουνοποιίας και δεν ευνοήθηκε από την
παράλληλη εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδοµής.
Τα τελευταία χρόνια µόνον παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στην κατεύθυνση και
στη διάρθρωση της παραγωγής.
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Οι κυρίαρχοι αλλά προβληµατικοί κλάδοι δίνουν τη θέση τους στην παραγωγή
τοπικών ποιοτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα εµφανίζονται και νέοι κλάδοι
παραγωγής µε προοπτική. Σ’ αυτό βοηθούν και µία σειρά έργων υποδοµής που
έχουν εκτελεστεί ή βρίσκονται στη φάση υλοποίησης.
Η αξιοποίηση των νέων φραγµάτων, των αναδασµών και των επιφανειακών νερών,
µε τη σύγχρονη αναδιάρθρωση των οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων
µπορούν να αυξήσουν την απασχόληση και παράλληλα το εισόδηµα της περιοχής.

3.2. Η εξέλιξη του αγροτικού τοµέα
Εκτός από το κλίµα και τη µορφολογία της Περιφέρειας σοβαρός περιοριστικός
παράγοντας, που επηρεάζει τη διαδικασία ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα, είναι και
η έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών ή/και επενδύσεων. Στον τοµέα των
υποδοµών µεταφορών η κατάσταση στην Περιφέρεια µόνο την τελευταία δεκαετία
άρχισε να βελτιώνεται, µε την κατασκευή της Εγνατίας Οδού. Η σιδηροδροµική και
η αεροπορική σύνδεση είναι ανεπαρκείς, µε µικρή συµµετοχή στις µεταφορές
αγαθών και ατόµων.
Η ύπαρξη χαµηλού ποσοστού αρδευόµενων εκτάσεων δείχνει έλλειψη επενδύσεων
προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ σηµαντικό χαρακτηριστικό της αγροτικής
ανάπτυξης στην Περιφέρεια είναι η σύνθεση της αγροτικής παραγωγής, όπου
κυριαρχεί η καλλιέργεια των σιτηρών, η παραγωγή µήλων και φασολιών. Η
Περιφέρεια παράγει, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ (2007), το 32% των οσπρίων της
χώρας, το 28,8% των µαλακών σιτηρών και το 19,2% της παραγωγής µήλων.
Η διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής της Περιφέρειας και η σηµαντική θέση της
Περιφέρειας στην παραγωγή των τριών αυτών προϊόντων, οδηγεί σε χρήσιµα
συµπεράσµατα.
Όσον αφορά τα φασόλια και τα µήλα φαίνεται ότι, η ανάπτυξη των καλλιεργειών
αυτών είναι φυσικό επακόλουθο του φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος της
Περιφέρειας για την παραγωγή τους, εξαιτίας των φυσικών συνθηκών και του
εδάφους. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά είναι και πιστοποιηµένα ως Προϊόντα
Γεωγραφικής Ένδειξης, που αποδεικνύει το δεσµό του προϊόντος µε τη γεωγραφική
περιοχή παραγωγής.
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Όσον αφορά στην επέκταση της καλλιέργειας των µαλακών σιτηρών φαίνεται ότι, η
επικράτησή τους που χαρακτηρίζεται από χαµηλής εντάσεως εργασία, οδήγησε στη
µείωση του αριθµού και παράλληλα στη µεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων.
Με βάση τα γεωργικά εισοδήµατα που προσφέρουν οι διάφορες καλλιέργειες στην
Περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας, φαίνεται πως συγκεκριµένες καλλιέργειες
είναι ιδιαίτερα αποδοτικές. Έτσι, καλλιέργειες όπως αυτές

των φασολιών,

ροδάκινων, πατάτας, µήλων και αµπελιού προσφέρουν σηµαντικό γεωργικό
εισόδηµα αφού, συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο γεωργικό εισόδηµα στο σύνολο της
χώρας,

υπερτερεί

σηµαντικά.

Ωστόσο,

τα

γεωργικά

εισοδήµατα

από

τις

καλλιέργειες αυτές µπορούν να αυξηθούν ακόµα περισσότερο. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί είτε εφόσον οι αποδόσεις παραγωγής προσεγγίσουν τις παραγωγικές
δυνατότητες της περιοχής, είτε εφόσον οι δαπάνες παραγωγής µειωθούν καθόσον
ξεπερνούν σηµαντικά τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας.

3.3. Αποτίµηση αγροτικού τοµέα
Αν και σε επίπεδο συµβολής στο περιφερειακό ΑΕΠ ο αγροτικός τοµέας έχει µικρή
συµµετοχή, δεν συµβαίνει το ίδιο ως προς την απασχόληση. Ο κλάδος της γεωργίας
απασχολεί, σύµφωνα µε την Απογραφή του 2008 από την ΕΣΥΕ, το 16,25%
περίπου του απασχολούµενου πληθυσµού της Περιφέρειας. (Το αντίστοιχο
ποσοστό το 2001 ήταν 19,1%). Με βάση το ποσοστό αυτό ως προς τον συνολικά
απασχολούµενο

πληθυσµό,

οι

κλάδοι

της

γεωργίας

και

κτηνοτροφίας

καταλαµβάνουν την πρώτη θέση στην κατάταξη των κλάδων της περιφερειακής
οικονοµίας.

3.4. Κύρια χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα
Ο αγροτικός τοµέας, αν και παίζει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της Περιφέρειας
και στην απασχόληση, ακολούθησε µια σταδιακά φθίνουσα πορεία, µε τάση
ανάκαµψης τα τελευταία χρόνια, τόσο ως προς την αύξηση της καλλιεργούµενης
γεωργικής γης όσο και ως προς τη διάρθρωση και το µέγεθος των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
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Παρουσιάζει όµως διαρθρωτικές στρεβλώσεις όπως :
 Έντονη κυριαρχία της φυτικής παραγωγής έναντι της ζωικής, αν και οι

γεωµορφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο την
κτηνοτροφία.
 Χαµηλή παραγωγικότητα και χαµηλή προστιθέµενη αξία του γεωργικού

προϊόντος.
 Καλλιέργειες

χαµηλών απαιτήσεων σε εργασία (π.χ.
υποαπασχόληση του αγροτικού ανθρώπινου δυναµικού.

τα

σιτηρά)

και

 Έλλειψη επαρκών έργων υποδοµής και δικτύων διακίνησης και εµπορίας των

αγροτικών προϊόντων.
 Χαµηλό ποσοστό αρδευόµενων γεωργικών εκτάσεων (20% στην Περιφέρεια

έναντι 33% περίπου στην επικράτεια).

 Μειωµένο ποσοστό αξιοποιούµενης ιδιόκτητης γεωργικής γης, σε σχέση µε τη
νοικιασµένη γεωργική γη.
Ως προς την διάρθρωση του τοµέα, αξίζει να σηµειωθούν το υψηλό
ποσοστό αροτριαίων καλλιεργειών,

η σχετικά υψηλή συγκέντρωση της

εθνικής παραγωγής βρώσιµων οσπρίων, σιτηρών και µήλων, ο συγκριτικά
υψηλός βαθµός εκµηχάνισης και ο εξαιρετικά χαµηλός βαθµός οργάνωσης
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε επιχειρηµατική βάση.
Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό αποτελεί επίσης η ανάπτυξη της βιολογικής
παραγωγής,

µε

έµφαση

στη

ζωική

παραγωγή

και

ιδιαίτερα

στην

Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών.
Σύµφωνα µε στοιχεία των τοπικών Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, στη ∆υτική
Μακεδονία καλλιεργούνται 120.000 στρέµµατα µε βιολογικές µεθόδους. Τα µισά απ’
αυτά βρίσκονται στα Γρεβενά και αφορούν κυρίως όσπρια και ζωοτροφές. Μ’ αυτό
τον τρόπο εξασφαλίζονται και οι απαιτούµενες ζωοτροφές για τις ανάγκες της
βιολογικής κτηνοτροφίας.
Τα παραγόµενα βιολογικά προϊόντα διατίθενται κυρίως σε περιοχές εκτός της
∆υτικής Μακεδονίας, ενώ µεγάλες ποσότητες εξάγονται σε τρίτες χώρες.
Η καλλιεργούµενη γεωργική γη καταλαµβάνει έκταση 2.610.000 στρέµµατα, ενώ
αρδευόµενα είναι µόνο τα 445.000 στρέµµατα (~20%), όπως προαναφέρθηκε.
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Το µεγαλύτερο µέρος αυτής αξιοποιείται µε αροτραίες καλλιέργειες και από αυτές
το 73% περίπου καταλαµβάνουν τα χειµερινά – ξηρικά σιτηρά, ενώ οι δυναµικοί
κλάδοι της φυτικής παραγωγής καλύπτουν ποσοστό περίπου 17% της έκτασης
(στοιχεία ΕΣΥΕ 2007).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
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3
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0
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Εγκαταλειµµένοι
αγροί -Αγρανάπαυση

51.400

10.500

17.100

10.800

89.800

9,37

66.800

33.800

100.600

21,95

20.100

3.750

6.780

30.630

9,80

28.000

2.150

22.400

52.550

9,57

273.580

12,01

241.454

239.555

331.921

339.244

118.973

458.217

297.794

549.157

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

145.115

958.045

100

100

175.764

41.732

94.900

312.396

100

223.598

27.765

100

2.277.8
15

100

Πηγή: ΕΣΥΕ (2007)
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3.5. Αριθµός, µέγεθος και διάρθρωση αγροτικών εκµεταλλεύσεων
Το σύνολο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη ∆υτ. Μακεδονία αριθµεί περίπου
31.600 από τις οποίες οι 9.000 είναι είτε µικτής, είτε αµιγώς κτηνοτροφικής
κατεύθυνσης.
Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ραγδαία µείωση του αριθµού των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, γεγονός που αποτυπώνεται και στους πίνακες που
ακολουθούν.

Την

εικοσαετία

1990-2007

η

µεταβολή

στο

σύνολο

των

εκµεταλλεύσεων είναι περίπου -10% ενώ ακόµη πιο µεγάλο και χαρακτηριστικό
είναι το αντίστοιχο ποσοστό µείωσης µεταξύ των ετών 1980-2007 που ανέρχεται
στο –28%.
Οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µειώθηκαν αντίστοιχα (1980-2007) σε ποσοστό –
74%!!!, γεγονός που οφείλεται στην αποµάκρυνση των αγροτών από την, πιο
δύσκολη, κτηνοτροφία. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 κάθε νοικοκυριό (γεωργική
εκµετάλλευση) διατηρούσε µικρό έως µεγάλο αριθµό ζώων, κυρίως οικόσιτων για
ιδιοκατανάλωση ή και για δηµιουργία συµπληρωµατικού εισοδήµατος. Το πρότυπο
αυτό του αγροτικού νοικοκυριού έχει πλέον διαφοροποιηθεί.
Από τότε µέχρι και σήµερα η πολυδραστηριότητα έδωσε τη θέση της στη
µονοκαλλιέργεια µε συνθήκες όλο και περισσότερης εκµηχάνισης.
Στους παρακάτω πίνακες δίνεται µια εικόνα των κυριότερων χαρακτηριστικών των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη αυτών.

Πίνακας 2. Χωροταξική κατανοµή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά κατεύθυνση
παραγωγής και Περιφερειακή Ενότητα

ΝΟΜΟΣ

Ποσοστό %
στο σύνολο της Από αυτές είναι
Αριθµός
εκµεταλλεύσεων
∆υτ.
κτηνοτροφικές
Μακεδονίας

Ποσοστό %
στο σύνολο
της ∆υτ.
Μακεδονίας

Γρεβενά

4.973

15,73%

1.458

16,72%

Καστοριά

4.394

13,90%

1.271

14,57%

Κοζάνη

15.162

47,95%

3.461

39,68%

Φλώρινα

7.093

22,43%

2.532

29,03%

31.622,00

100,00%

8.722,00

100,00%

∆υτ. Μακεδονία
Πηγή: ΕΣΥΕ (2007)
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

16%

22%

14%
48%

Γρεβενά

Καστοριά

Κοζάνη

Φλώρινα

Πίνακας 3. ∆ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά γεωργικών εκµεταλλεύσεων ∆υτικής
Μακεδονίας
Έκταση σε (στρ.)
1991

1999

2007

Μεταβολή 19912007 (%)

35.110

29.597

31.622

-10

58,2

71,4

82,5

41,7

292.593

343.477

Μέσος αριθµός αγροτεµαχίων / εκµετάλλευση

8,5

11,8

Μέση έκταση / αγροτεµάχιο

6,9

6

Χρησιµοποιούµενη γεωργική γη

2.277.800

2.208.600

2.610.000*

Ιδιόκτητη γεωργική γη των εκµεταλ.

1.246.626

1.027.916

956.000

-23

Ενοικιασµένη ή µεσιακή γη

1.031.174

1.180.684

1.654.000

60

Μέση έκταση / εκµετάλλευση (ιδιόκτητη)

37,4

37,5

34,8

-7

Μέση έκταση / εκµετάλλευση (µεσιακή ή νοικιασµένη)

112,5

139,8

123,5

9,7

Αριθµός εκµεταλλεύσεων
Μέσος όρος έκτασης / εκµετάλλευση
Αριθµός αγροτεµαχίων

*Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ µετά το 2001 περιλαµβάνουν και ορισµένες εκτάσεις βοσκοτόπων (~400.000 στρ.)
Πηγή: ΕΣΥΕ
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Πίνακας 4. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων

1980

ΝΟΜΟΣ

1991

2000

2007

Αύξηση /
Μείωση
1980-2007
(%)

Γρεβενά
Καστοριά
Κοζάνη
Φλώρινα

7.024
7.348
20.784
8.780

6.041
5.085
17.056
6.928

4.891
4.179
13.914
6.613

4.973
4.394
15.162
7.093

-29
-40
-27
-19

Σύνολο

43.936

35.110

29.597

31.622

-28

998.876

861.623

817.059

Σύνολο Ελλάδος
Πηγή: ΕΣΥΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

45.000
40.000
35.000
30.000
1980

25.000

1991

20.000

2000

15.000

2007

10.000
5.000
0
Γρε βενά

Καστοριά

Κοζάνη

Φλώρινα

∆υτ. Μακεδονία

Το µέσο µέγεθος της καλλιεργούµενης έκτασης ανά εκµετάλλευση είναι 82,5
στρέµµατα, αρκετά µεγαλύτερο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας (44,16 στρ.),
ενώ υπολείπεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (182 στρ.).
Η αξιοποιούµενη γεωργική γη τις τρεις τελευταίες δεκαετίες αυξάνεται µεν αλλά
ελάχιστα, εξαιτίας της εκµηχάνισης και των τελευταίων διανοµών, κυρίως τη
δεκαετία του ’80.
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3.6. ∆ιάρθρωση ως προς την ιδιοκτησία
Η διάρθρωση της ιδιοκτησίας είναι στρεβλή και είναι απόρροια πολύχρονων
πολιτικών

και συνταγµατικών ρυθµίσεων σε σηµείο που να καθίσταται πλέον

«πρόβληµα» και συγχρόνως κοινωνικό κατεστηµένο.
Πάνω από το µισό της γεωργικής γης κατέχεται από µη αγρότες και αξιοποιείται
κατόπιν εκµίσθωσης. Η σχέση ιδιοκτήτη γης και πραγµατικά γεωργού επιβαρύνει
καθοριστικά το κόστος παραγωγής.
Η τάση αυτή συνεχίζεται αµείωτη. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του
παραπάνω πίνακα 3 µεταξύ των ετών 1990 και 2007 η ιδιόκτητη αξιοποιούµενη
γεωργική γη µειώθηκε κατά 23% ενώ η µισθωµένη αξιοποιούµενη γεωργική γη
αυξήθηκε κατά 60%!!! Παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας, κυρίως κατά την
τελευταία

δεκαετία

και

παρά

τη

θεσµοθέτηση

κινήτρων

και

αντικινήτρων

αντίστοιχα για την αντιστροφή της τάσης αυτής και τη µεταβίβαση της
χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης στους πραγµατικούς χρήστες, η παραπάνω τάση
δεν άλλαξε πρόσηµο.
Η

µικρή

µεγέθυνση

των

εκµεταλλεύσεων

που

αποτυπώνεται

και

στους

προηγούµενους πίνακες, αποτελεί ένα θετικό στοιχείο στα πλαίσια αναδιάρθρωσης
των εκµεταλλεύσεων. Αρνητικό στοιχείο αποτελεί η µείωση της µέσης έκτασης ανά
αγροτεµάχιο εξαιτίας της διάσπασης που προκύπτει κυρίως από κληρονοµιές αλλά
και µεταβιβάσεις.
Από τις 31.600 περίπου εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στη ∆υτ.
Μακεδονία είναι αναλογικά λίγες οι εκµεταλλεύσεις στις οποίες οι κάτοχοί τους και
αρχηγοί µπορούν να θεωρηθούν «κατά κύριο επάγγελµα αγρότες». ∆υστυχώς µέχρι
σήµερα δεν έχουν καταγραφεί οι κατά

κύριο επάγγελµα αγρότες, ούτε

ολοκληρώθηκε ποτέ το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων», το
οποίο είχε ξεκινήσει από το 1996 µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας.
Εκτιµάται ότι, το ποσοστό των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών δεν ξεπερνά το
25% ή τις 8.000 αγροτικές εκµεταλλεύσεις (ΟΣ∆Ε, εξισωτική). Οι υπόλοιπες
εκµεταλλεύσεις ανήκουν σε άτοµα που είτε έχουν άλλη ως κύρια απασχόληση και
συµπληρώνουν το οικογενειακό τους εισόδηµα από τον πρωτογενή τοµέα και το
αντίστροφο, είτε είναι συνταξιούχοι και ταυτόχρονα ασχολούνται µε την γεωργία.
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3.7. Ζωική παραγωγή
Η ∆υτική Μακεδονία είναι παραδοσιακά γεωργική και κυρίως κτηνοτροφική
Περιφέρεια.

Ο

ζωικός

πληθυσµός

και

οι

κτηνοτροφικές

εκµεταλλεύσεις

αποτελούσαν τη βάση της αγροτικής οικονοµίας σε όλες τις περιοχές. Σήµερα όµως
η δραστηριότητα αυτή έχει ατονήσει σε σηµαντικό βαθµό και πολύ περισσότερο
στον κλάδο της βοοτροφίας.
Στα προηγούµενα κεφάλαια έχει αναφερθεί η ραγδαία µείωση του αριθµού των
εκµεταλλεύσεων. Το µικρότερο ποσοστό µείωσης του αριθµού των ζώων, που
οφείλεται στη µεγέθυνση του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων ανά εκµετάλλευση
στα πλαίσια αναδιάρθρωσης αυτών.
Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται κυρίως στους ορεινούς οικισµούς και σ’ αυτούς που
βρίσκονται εγγύτερα στους ορεινούς όγκους, εκµεταλλευόµενα τους διαθέσιµους
βοσκότοπους. Η µορφή εκτροφής για τα αιγοπρόβατα είναι κυρίως η ποιµενική –
κοπαδιάρικη

και

µόνο

τα

τελευταία

χρόνια

παρατηρείται

στροφή

στις

ενσταυλισµένες µορφές.
Η νοµαδική – µετακινούµενη κτηνοτροφία - που αποτελούσε τη κυριότερη µορφή
εκτροφής παλιότερα, φθίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η µείωση είναι κατά
πολύ µεγαλύτερη στους Νοµούς Γρεβενών και Κοζάνης ενώ στο Νοµό Φλώρινας
παρατηρείται αύξηση όσον αφορά στον αριθµό των εκτρεφόµενων βοοειδών.
∆ίκαια λοιπόν ο Νοµός Φλώρινας κατέχει κυρίαρχη θέση στην κτηνοτροφία και
ιδιαίτερα στη βοοτροφία. Και αυτό φαίνεται και από τη

συµµετοχή της

κτηνοτροφίας στη συνολική ακαθάριστη πρόσοδο του πρωτογενή τοµέα κατά
31,5% στο Νοµό Φλώρινας. Αν υπολογιστεί δε ότι, το µεγαλύτερο µέρος της
φυτικής

παραγωγής

αποτελούν

οι

κτηνοτροφές

που

χρησιµοποιούνται

για

ιδιοκατανάλωση, τότε γίνεται ακόµη πιο εµφανής η βαρύτητα του τοµέα της
βοοτροφίας στο Νοµό Φλώρινας.
Η ακαθάριστη πρόσοδος από τη κτηνοτροφία υπολογίζεται στο 29,28% του
συνόλου του πρωτογενή τοµέα και η φυτική παραγωγή συµµετέχει µε 70,7% στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Παρόµοια είναι και η κατάσταση στους επιµέρους
Νοµούς. (Στοιχεία από τη µελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης ∆υτ. Μακεδονίας, 2006).
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, στη ∆υτική Μακεδονία παράγονται κυρίως προϊόντα µε
χαµηλότερη αξία και µικρότερο χρόνο διατήρησης σε σχέση µε τα κτηνοτροφικά
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προϊόντα που έχουν µεγαλύτερη αξία ενώ παράλληλα, αποτελούν για την περιοχή
και τη χώρα µας προϊόντα µε σηµαντική αιµορραγία οικονοµικών πόρων.
Επιπρόσθετα, η βελτίωση της προαναφερθείσας αναλογίας προς όφελος της
κτηνοτροφίας, θα συµβάλλει στη µεγαλύτερη επιτόπου κατανάλωση της φυτικής
κτηνοτροφικής παραγωγής στην Περιφέρεια, µε αποτέλεσµα να επενδυθεί η
υπεραξία αυτής στην τοπική ανάπτυξη.
Ο κλάδος της µελισσοκοµίας είναι ελάχιστα αναπτυγµένος, µέχρι σήµερα, λόγω
κυρίως των κλιµατολογικών συνθηκών. Υπάρχει όµως τάση αύξησης του αριθµού
των µελισσοσµηνών και των απασχολουµένων, περισσότερο ως συµπλήρωµα του
εισοδήµατος. Ιδιαίτερα δε, στο Νοµό Κοζάνης ο οποίος κατέχει και τον µεγαλύτερο
αριθµό κυψελών (9.800), δραστηριοποιούνται περισσότερα από 200 άτοµα είτε
αποκλειστικά είτε συµπληρωµατικά. Στο Νοµό Κοζάνης επίσης συστάθηκε και
λειτουργεί µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, µε περίπου 200 µέλη, µε κύρια
δραστηριότητα

την

ευθύνη

ενηµέρωσης

–

κατάρτισης

και

στήριξης

των

µελισσοκόµων.
Στη ∆υτική Μακεδονία υπάρχουν συνολικά ~22.000 κυψέλες και ανάλογα
µελισσοσµήνη ενώ διαφαίνεται τάση ανάπτυξης του κλάδου, γεγονός που
ενισχύεται

και

από

τη

στήριξη

που

παρέχεται

µέσω

των

προγραµµάτων

αναδιάρθρωσης π.χ. «Νέοι Αγρότες» και «Σχέδια Βελτίωσης».
Το σηµαντικότερο στοιχείο όµως είναι η ποιοτική παραγωγή µελιού, λόγω της
ορεινής

και

ηµιορεινής

χλωρίδας

(ανθόµελα),

που

µπορεί

να

αποτελέσει

πλεονέκτηµα έναντι άλλων περιοχών και κυρίως έναντι του πευκόµελου.
Από τους άλλους κλάδους, η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία είναι ελάχιστα
ανεπτυγµένοι.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη του κλάδου των
γουνοφόρων ζώων, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας του Ν. Κοζάνης
και

στο

Ν.

Καστοριάς.

Πλήθος

νέων

ανθρώπων,

κυρίως

Νέων

Αγροτών,

ενδιαφέρονται να επενδύσουν και να ασχοληθούν µε τη παραγωγή γουνοδερµάτων.
Η δραστηριότητα αυτή υφίσταται στην περιοχή εδώ και 25 χρόνια περίπου.
Μετά την ίδρυση και λειτουργία, στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης, της µονάδας
παραγωγής τροφής για γουνοφόρα ζώα το ενδιαφέρον του κόσµου στρέφεται προς
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αυτή την κατεύθυνση αφού πλέον ξεπερνιέται ένα µεγάλο «εµπόδιο» που αφορά
στην εξεύρεση πρώτης ύλης για την τροφή αυτών των ζώων, που αποτελεί
σηµαντικό συντελεστή του κόστους παραγωγής γουνοδερµάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Α

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΟΙΟ

ΕΟΡ∆ΑΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΣΕΡΒΙΑΒΕΛΒΕΝΤΟ

1

Βοοειδή Θήλεα Εγχώριων
φύλων αβελτίωτα

747

20

438

1380

2

Βοοειδή Θήλεα Εγχώριων
φύλων Βελτιωµένα

1183

679

4364

851

3

Βοοειδή ξενικών φυλών
Καθαρόαιµα Θήλεα

552

81

4

Κατσίκια ενσταβλισµένα βελτιωµένων φυλών

5

Κατσίκια ποιµενικά

6

Μέλισσες σε εγχώριες
κυψέλες

7

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

2.585
7.077
633
2.719

ΓΡΕΒΕΝΑ

∆ΕΣΚΑΤΗ

480

40

702

306

495

889

692

155

32035

11162

471

25

3501

585

475

25

405

1814

21722

7195

26209

38160

160

5

84

56

Μέλισσες σε ευρωπαϊκές
κυψέλες

2197

1287

4187

3238

8

Πρόβατα ενσταβλισµένα βελτιωµένων φυλών

400

10

27

246

9

Πρόβατα ποιµενικά

51392

16903

43832

45626

157.753

33908

25633

141

106

362

310

919

499

141

10

Χοίροι Αναπαραγωγής

93.286
305
10.909
683

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

520
1.008
1.384
847

ΝΕΣΤΟΡΙΟ

ΟΡΕΣΤΙ∆Α

194

3

406

1150

140

162

0

45

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

603
1.452
45
221

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΠΡΕΣΠΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

365

361

170

2019

1708

12146

567

5

2090

4.604

15.873

25.410

2.662

4.724

330

4.117

31.475

188.757

63

1.046

5.022

22.701

0

965

68

11293

5881

3625

45

40

97

1279

605

800

10

95

59.541

38314

9869

20827

69.010

38243

27596

36856

102.695

388.999

640

55

2

669

726

132

505

136

773

3.058

496
4.086

20.799
182
2.684

235

896

69

43.197

95

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

84

177

177

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

12356

11622

32

31

1738

509

7497

2775

105

Πηγή: ΕΣΥΕ (2007)
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3.8. Αρδευόµενες εκτάσεις
Μέχρι σήµερα στη ∆υτική Μακεδονία έχουν υλοποιηθεί συλλογικά αρδευτικά έργα
και έχουν επενδυθεί ιδιωτικοί πόροι, που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν µικρό µόνο
µέρος των προαναφερόµενων φυσικών πόρων (έδαφος και νερό), παρόλο που η
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας διαθέτει υπερεπάρκεια επιφανειακών υδάτων.
Κατά µήκος του ποταµού Αλιάκµονα έχουν εκτελεστεί και υλοποιούνται φράγµατα
(Ιλαρίωνα) µε στόχο κυρίως τη δηµιουργία ταµιευτήρων για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε φορέα τη ∆ΕΗ. Απ’ αυτούς τους ταµιευτήρες, αλλά και από µικρότερες
άλλες υδροµαστεύσεις, αντλούν και αξιοποιούν τα επιφανειακά νερά, µια σειρά από
συλλογικά έργα που έχουν κατασκευαστεί κατά µήκος του ποταµού. ∆ίνεται επίσης
η δυνατότητα σε ιδιώτες, να εγκαταστήσουν κατά µήκος του ποταµού µικρά
αντλητικά συγκροτήµατα.
Το ίδιο ισχύει και για τις παραλίµνιες εκτάσεις.
Παρόλα αυτά δεν γίνεται ορθολογική αξιοποίηση

του τεράστιου υδάτινου

δυναµικού της Περιφέρειας.
Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο υδάτινοι πόροι να σπαταλώνται ή να µην
αξιοποιούνται καθώς επίσης, πολύ συχνά, αυτοί να µην επαρκούν για την πλήρη
αξιοποίηση των αρδευτικών έργων.
Ταυτόχρονα, εντείνονται οι πιέσεις προς την Πολιτεία για την κατασκευή και άλλων
αρδευτικών έργων ή/και ταµιευτήρων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν, για
άρδευση νέων εκτάσεων.
Στους παρακάτω πίνακες δίνεται µια συνολική εικόνα για τις αρδευτικές συνθήκες
της ∆υτικής Μακεδονίας.
∆ιαχρονικά παρατηρείται αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων αφού τη τελευταία
τριακονταετία το ποσοστό αυξήθηκε από 11,8% στο 20%.
Το ποσοστό των εκτάσεων που δύνανται να αρδευτούν στη ∆υτική Μακεδονία,
ανέρχεται σήµερα στο 20% περίπου ή 445.000 στρέµµατα µε έξαρση στο Νοµό
Φλώρινας (41%) περίπου, ενώ στους άλλους τρεις Νοµούς ανέρχεται στο 14-15%.

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 31/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Από τις παραπάνω εκτάσεις είναι πολύ λιγότερες οι πραγµατικά αρδευθείσες
εκτάσεις κάθε χρόνο, εξαιτίας της αµειψισποράς (εναλλαγή δυναµικών και ξηρικών
καλλιεργειών) και της πληµµελούς αξιοποίησης των τεχνικών έργων (αρδευτικά).
Η έκταση που καλύπτουν τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα ανέρχεται σε 170.000
στρέµµατα περίπου, από τα οποία τα 154.000 στρέµµατα µε τα αντίστοιχα
αρδευτικά τεχνικά έργα, είναι αυτοδιαχειριζόµενα στην ευθύνη των Τοπικών
Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), ενώ οι υπόλοιπες εκτάσεις που
διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά, βρίσκονται υπό άλλο καθεστώς κατοχής και
διαχείρισης (Κοινοτικές, ∆ηµοτικές, Συνεταιριστικές κ.α.).
Στη Περιφέρεια λειτουργούν είκοσι εννιά (29) Τ.Ο.Ε.Β. από τους οποίους, οι έντεκα
(11) στο Νοµό Κοζάνης, επτά (7) στο Νοµό Γρεβενών, τρεις (3) στο Νοµό
Καστοριάς και οκτώ (8) στο Νοµό Φλώρινας.
Με µια πρώτη µατιά φαίνεται ότι στους Νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας, υπάρχει
σηµαντική έλλειψη συλλογικών αρδευτικών έργων, παρά το µεγάλο µέγεθος της
αρδευόµενης γεωργικής γης (140.000 και 190.000 στρέµµατα αντίστοιχα). Το
γεγονός αυτό φανερώνει την προσπάθεια του αγροτικού κόσµου να επενδύσει σε
αρδευτικό εξοπλισµό που οδηγεί σε σπατάλη φυσικών και οικονοµικών πόρων.
Αντίστοιχο φαινόµενο, πλην όµως ηπιότερο, παρατηρείται και στους άλλους
Νοµούς της Περιφέρειας.

Πίνακας 6. Βασικά µεγέθη της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Συνολική έκταση

9.461,1

ή 7,16% της χώρας

Γεωργική γη

2.208,6

ή 23,3 της συνολικής έκτασης
(Ελλάδα 21,7)

Γεωργική γη ανά Νοµό

Κοζάνη

935.300

Γρεβενά

488.200

Καστοριά

320.900

Φλώρινα

464.200

Αρδευόµενες εκτάσεις

445.000 στρ.

Αρδευόµενες εκτάσεις ανά Νοµό

Κοζάνη

140.000 14,97%

Γρεβενά

70.000 14,34%

Καστοριά

45.000 14,02%

Φλώρινα

190.000 40,93%

ΣΥΝΟΛΟ
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Πίνακας 7. Συλλογικά αρδευτικά και φορείς διαχείρισης

ΝΟΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
Τ.Ο.Ε.Β.

ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Ο.Ε.Β.

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Κοζάνη

66.000

11

52.430

79,4%

Γρεβενά

42.300

7

40.300

95,3%

Καστοριά

20.000

3

19.200

96,0%

Φλώρινα

42.000

8

42.000

100,0%

170.300

29

153.930

90,4%

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Στοιχεία έρευνας της Οµάδας µελέτης
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4.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Γενικά
Στη ∆υτ. Μακεδονία υπάρχουν χαρακτηριστικά προϊόντα, που η παραγωγή τους
συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως:
 Τα τυροκοµικά και γενικότερα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα.
 Το βοδινό και αιγοπρόβειο κρέας
 Ο κρόκος Κοζάνης και τα αρωµατικά φυτά γενικότερα
 Τα φασόλια και γενικότερα τα όσπρια
 Τα οπωρικά µε κυριότερο εκπρόσωπο τα µήλα και σε µικρότερο βαθµό τα

ροδάκινα και τα αχλάδια
 Τα κάστανα
 Οι πατάτες και ορισµένα άλλα είδη κηπευτικών προϊόντων
 Τα αµπελοκοµικά προϊόντα και κυρίως το κρασί και το τσίπουρο
 Τα γουνοδέρµατα
Ορισµένα από τα παραπάνω παράγονται µε τους απαιτούµενους όρους για να
χαρακτηριστούν ως «προϊόντα ποιότητας», τόσο ως προς τις συνθήκες παραγωγής
όσο και ως προς τις εφαρµοζόµενες τεχνικές. ∆υστυχώς όµως µέχρι σήµερα,
ελάχιστα από αυτά έχουν σηµαντική αναγνωρισιµότητα, λόγω του ότι δεν είναι
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα ελληνική ή διεθνή πρότυπα
ποιότητας.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιστοποιηµένα προϊόντα στο χώρο της ∆υτ.
Μακεδονίας, καθώς και τα 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)
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 Φασόλια

Πρεσπών

Φλώρινας

(Π.Γ.Ε.

–

Ευρωπαϊκή

Ένωση)

-

(Πλακέ

µεγαλόσπερµα και γίγαντες Ελέφαντες)
 Μήλα

Βερµίου

Κοζάνης

(Ολοκληρωµένης

∆ιαχείρισης

–

Υπ.

Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων)
 Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης – 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)

4.2. Προωθούµενα είδη στη ∆υτ. Μακεδονία
Στα πλαίσια εφαρµογής της Κοινής Οργάνωσης Αγορών που έχει θεσπιστεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και µε Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ύστερα από συνεργασία µε τις τοπικές Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης
(Περιφέρεια και Νοµαρχία), έχουν καθοριστεί τα προωθούµενα και ενδεικνυόµενα
είδη και ποικιλίες των κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής αντίστοιχα.
Στα πλαίσια αυτά στους κλάδους των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών ισχύει (η πιο
πρόσφατη

απόφαση)

η

απόφαση

136473/24.3.2011,

της

∆/νσης

ΠΑΠ

–

δενδροκηπευτικής και στους υπόλοιπους κλάδους παραγωγής ισχύουν αντίστοιχες
Αποφάσεις των Γενικών ∆ιευθύνσεων Φυτικής και Ζωικής παραγωγής και των
αντίστοιχων ειδικών Τµηµάτων.
Στη συνέχεια ακολουθεί σύντοµη αναφορά στα προωθούµενα είδη και κλάδους
φυτικής και ζωικής παραγωγής, µε έµφαση στο χώρο της ∆υτ. Μακεδονίας.
 Κρέας αιγοπροβάτων
 Κρέας βοοειδών
 Παραγωγή θηραµατικών ειδών
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 Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά προϊόντα
 Είδη και κλάδοι παραγωγής ζωοτροφών
 ∆ενδρώδεις καλλιέργειες (Ξεχωρίζουν οι ξηροί καρποί, µήλα, τα αχλάδια,

δαµάσκηνα κ.α.)
 Αµπελοοινικά (Ξεχωρίζουν οι οινοποιήσιµες ποικιλίες, όπως αναφέρονται στην

Απόφαση 406493/2000 / Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ελάχιστες
επιτραπέζιες)
 Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά
 Ψυχανθή και πρωτεϊνούχα φυτά όπως, φακές, φασόλια, ρεβίθια, βίκος κ.α.

4.3. Ανάλυση των κλάδων φυτικής παραγωγής (έκταση, πλεονεκτήµατα,
περιορισµοί)
Στα προηγούµενα κεφάλαια (υφιστάµενη κατάσταση) παρουσιάσθηκε αναλυτικά η
έκταση που καταλαµβάνουν οι διάφοροι κλάδοι της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
Αντίστοιχα είναι και τα προϊόντα που παράγονται αφού, οι αποδόσεις είναι
παρόµοιες µε αυτές του συνόλου της χώρας, εκτός από την καλλιέργεια των
σιτηρών, όπου οι αποδόσεις υπολείπονται λόγω του ότι στο σύνολό τους είναι
ξηρικά και σε πολλές περιπτώσεις απαντώνται σε εκτάσεις οριακών αποδόσεων.
Ειδικότερα:

4.3.1. ∆ηµητριακά
∆ιαχρονικά παρατηρείται µια συνεχής αύξηση της καλλιέργειας των ξηρικών
σιτηρών, λόγω της πλήρους εκµηχάνισης της καλλιέργειας και της επιδότησης από
την Ε.Ε. Μετά το 1985 η παραγωγή στρέφεται στον κλάδο του σκληρού σίτου,
εξαιτίας της αυξηµένης στρεµµατικής ενίσχυσης. Από τότε και µέχρι σήµερα,
παρατηρείται συνεχής αύξηση κάθε χρόνο. Έτσι, ενώ το 1980 το σκληρό σιτάρι
καλλιεργούνταν σε έκταση 83.000, το 1990 έφτασε τα 535.000 στρ.!!, το 2.000
περίπου στα 610.000 στρ.!!!, ενώ µετά το 2006, µε την καθιέρωση της ενιαίας
ενίσχυσης, µειώνεται σταδιακά (480.000 στρ. το 2007).
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Ιδιαίτερα δε στο Ν. Γρεβενών και στο Ν. Καστοριάς, η καλλιέργεια σκληρού σίτου,
µέχρι το 1980 εξέλειπε παντελώς και σήµερα φτάνει τα 36.000 στρ. και 45.000
στρ. αντίστοιχα.
Χαρακτηριστικό είναι και το ποσοστό που καταλαµβάνουν τα υπόλοιπα σιτηρά, σε
σχέση µε το σύνολο της χώρας. Το µαλακό σιτάρι καλλιεργείται σε εκτάσεις που
ανέρχονται στο 34% στο σύνολο της χώρας! και το κριθάρι αντίστοιχα στο 25%.
Έτσι, το 75% των εκτάσεων της Περιφέρειας (καλλιεργούµενα µε σιτηρά),
αποδίδουν το 12% περίπου της Ακαθάριστης Προσόδου από τον πρωτογενή
τοµέα!!!
Μια τέτοια διάρθρωση όµως, µόνο δυναµική δεν µπορεί να χαρακτηριστεί αφού και
η απασχόληση και το γεωργικό εισόδηµα είναι ελάχιστη, αν εξαιρέσουµε την
ενίσχυση που παρέχεται από την ενεργοποίηση δικαιωµάτων.

4.3.2. Αραβόσιτος
Ο αραβόσιτος αποτελεί µία από τις πλέον δυναµικές καλλιέργειες όσον αφορά τα
οικονοµικά αποτελέσµατα αλλά και τη σπουδαιότητα του καρπού, ως εισροή, για τη
στήριξη της κτηνοτροφίας. Οι στρεµµατικές αποδόσεις κυµαίνονται κατά µ.ο. λίγο
πάνω από τα 1.100 κιλά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία αυξητική τάση ως
προς

τα

καλλιεργούµενα

στρέµµατα,

γεγονός

που

οφείλεται

στην

πλήρη

εκµηχάνιση της παραγωγής και κάποιας ανάκαµψης των τιµών σε διεθνές επίπεδο.
Καταλαµβάνει το 10% περίπου της καλλιεργούµενης γης (210.000 στρ.) και
αποδίδει το 7% της ακαθάριστης προσόδου από την πρωτογενή παραγωγή.

4.3.3. Οπωρικά
Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες ξεχωρίζει η καλλιέργεια µήλων κυρίως αλλά και
ροδάκινων και αχλαδιών. Περίπου το 20% της µηλοκαλλιέργειας ολόκληρης της
χώρας βρίσκεται στη ∆υτική Μακεδονία, ενώ η παραγωγή ξεπερνά, σε φυσιολογικές
χρονιές, τους 100.000 τόνους αποφέροντας το 6% της Ακαθάριστης Προσόδου ενώ
αποτελεί το 1,2 της γεωργικής έκτασης.
Τα οπωρικά εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης, στην
Καστοριά και στην περιοχή της Εορδαίας.
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Έχουν αναγνωριστεί τέσσερις (4) Οµάδες Παραγωγών που δραστηριοποιούνται
στην οργάνωση της συλλογής, της τυποποίησης και της εµπορίας του προϊόντος,
ενώ συγχρόνως έχουν πάρει πιστοποίηση ως «ΠΓΕ» τα µήλα Καστοριάς και ως
προϊόντα «Ολοκληρωµένης διαχείρισης» τα µήλα Βερµίου και Βελβεντού Κοζάνης.
Εκτός από τα µήλα, στην κατηγορία των οπωρικών, παράγονται στη ∆υτική
Μακεδονία και ροδάκινα, αχλάδια, δαµάσκηνα και, σε µικρότερες εκτάσεις και
ποσότητες, κεράσια, βερίκοκα κ.α.
Από τα προβλήµατα του κλάδου µπορεί να αναφερθεί ως σηµαντικότερο η έλλειψη
οργανωµένων – βιώσιµων δοµών εµπορίας, µε εξαίρεση τις φιλότιµες προσπάθειες
που γίνονται από τις προαναφερόµενες Οµάδες Παραγωγών.

4.3.4. Κτηνοτροφικά φυτά
Ένας κλάδος από τους πλέον δυναµικούς και προσοδοφόρους αλλά και αναγκαίος
για

τη

στήριξη

της

κτηνοτροφικής

παραγωγής.

Στη

∆υτική

Μακεδονία

καλλιεργούνται περίπου 640.000 στρ. (30% περίπου της καλλιεργούµενης γης) µε
κτηνοτροφικά φυτά, συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων δηµητριακών που
αναφέρθηκαν προηγούµενα (καλαµπόκι, κριθάρι, σίκαλη, βρώµη).
Μία άλλη κατηγορία αποτελούν τα σανοδοτικά φυτά (κυρίως µηδική), για τα
οποία υπάρχει µία τάση αύξησης της παραγωγής τα τελευταία χρόνια (160.00 στρ.
το 2007).
Υπάρχει ανάγκη για αύξηση της παραγωγής τέτοιων προϊόντων τόσο για την
κάλυψη των τοπικών αναγκών όσο και για προώθηση σε αγορές εκτός της ∆υτικής
Μακεδονίας. Η αύξηση των κτηνοτροφών µπορεί και πρέπει να στηριχθεί, τόσο στα
καλλιεργούµενα είδη όσο και στην εισαγωγή νέων ειδών (κτηνοτροφικό ρεβίθι,
κουκιά κ.α.) και µε την παράλληλη καθιέρωση της βιολογικής καλλιέργειας για
πολλά από αυτά.

4.3.5. Αµπελοκαλλιέργεια – Παραγωγή οίνου
Η

αµπελοκαλλιέργεια

αποτελεί

παραδοσιακή

δραστηριότητα

για

τη

∆υτική

Μακεδονία, που ανάγεται σε πολλούς αιώνες πριν.
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Τα τελευταία χρόνια, γίνεται συστηµατική καλλιέργεια της αµπέλου και της
αξιοποίησης των σταφυλιών σε ορισµένες περιοχές όπως του Αµυνταίου, της
Σιάτιστας, του Βελβεντού και της Φλώρινας. Οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες ευνοούν
την ανάπτυξη του κλάδου ακόµα περισσότερο, γεγονός που αποδεικνύεται από τη
φήµη που έχουν αποκτήσει τα κρασιά των παραπάνω περιοχών σ’ ολόκληρη τη
χώρα και µάλιστα µε ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις.
Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η µελέτη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για το
Νοµό Κοζάνης, που εκπονήθηκε το 2003.
Σήµερα καλλιεργούνται περίπου 25.000 στρ., τα περισσότερα µε παλιές τοπικές
ποικιλίες, ενώ υλοποιείται µε γοργά βήµατα αναδιάρθρωση των αµπελώνων µε νέες
ποικιλίες που ζητά η αγορά.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ιδρύθηκαν στη ∆υτική Μακεδονία 24 οινοποιεία,
αξιοποιώντας την τοπική παραγωγή και µάλιστα ιδιοπαραγόµενα στο µεγαλύτερο
µέρος της, παράγοντας αξιόλογους οίνους που ταξιδεύουν όχι µόνο σ’ ολόκληρη
την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα δε το οινοποιείο της ΕΑΣ Αµυνταίου,
που λειτουργεί από το 1959 µε εγκατεστηµένη δυναµικότητα 2.000 τόνων κρασιού,
παράγει αξιολογότατα προϊόντα, ενώ τα τελευταία χρόνια παράγει και αφρώδεις
οίνους καθώς και οίνους ποιότητας VQPRD (ΠΟΠ).

4.3.6. Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας στον τοµέα των αρωµατικών – φαρµακευτικών
φυτών ταυτίστηκε µε την παραγωγή κρόκου, που είναι πιστοποιηµένο προϊόν
(ΠΟΠ – Ευρωπαϊκή Ένωση). Ο κρόκος καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στο ∆ήµο
Κοζάνης και αποτελεί το πιο γνωστό επώνυµο προϊόν. Υπάρχουν όµως και άλλα
είδη αρωµατικών φυτών, είτε αυτοφυή είτε καλλιεργούµενα, τα οποία µπορούν να
δώσουν ικανοποιητικό εισόδηµα δεδοµένου ότι παρουσιάζουν υψηλή προστιθέµενη
αξία.
Οι προοπτικές επέκτασης των καλλιεργούµενων εκτάσεων είναι θετικές, δεδοµένου
ότι αποδεσµεύονται πολλές εκτάσεις που σήµερα καλλιεργούνται µε σκληρό σιτάρι
και καπνό. Υπάρχουν αρωµατικά φυτά που απαιτούν περιορισµένη άρδευση, όπως
τριαντάφυλλα, µέντα, µαντζουράνα, βασιλικός, µάραθος κ.λπ. και υπάρχουν και
άλλα που ευδοκιµούν σε ξηρικές εκτάσεις όπως ρίγανη, φασκόµηλο, λεβάντα,
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θυµάρι, τσάι του βουνού, χαµοµήλι. Η αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων
πρέπει να συνδυαστεί µε τη µεταποίηση και περαιτέρω επεξεργασία.
Την τελευταία πενταετία, στην περιοχή της Εορδαίας (Αναρράχη), λειτουργεί
µονάδα τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών φυτών, αξιοποιώντας τη
συµβολαιακή γεωργία και δίνοντας διέξοδο σε τοπικούς παραγωγούς.
Σήµερα καλλιεργούνται περίπου 2.800 στρ. αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών
εκ των οποίων 2.000 στρ. κρόκου.

4.3.7. Όσπρια
Αφορούν κύρια τα φασόλια και σε µικρότερο βαθµό τις φακές. Συνολικά στην
Περιφέρεια καλλιεργούνται πάνω από 30.000 στρ. φασολιών ή το 1,15% της
συνολικής γεωργικής γης.
Η καλλιέργεια των φασολιών παρατηρείται ιδιαίτερα στο Ν. Φλώρινας και στο Ν.
Καστοριάς µε 15.000 και 9.000 στρέµµατα αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή στο
σύνολο της ∆υτ. Μακεδονίας ξεπερνά τους 8,5 χιλ. τόνους, ποσότητα που
πλησιάζει το 40% του συνόλου της χώρας, αποδίδοντας το 4% περίπου της
ακαθάριστης προσόδου (1% της καλλιεργούµενης έκτασης στη ∆υτ. Μακεδονία).
Η µεγαλύτερη παραγωγή αφορά τις περιοχές Πρεσπών (Φλώρινας) και Καστοριάς
και κατά δεύτερο λόγο µεµονωµένους οικισµούς µε παράδοση στην καλλιέργεια,
όπως Γέρµα Καστοριάς, Σισάνι Κοζάνης, Βαρικό Φλώρινας, Σπήλαιο Γρεβενών και
Βόιο Κοζάνης.
Πιστοποιηµένα προϊόντα είναι τα εξής:
•

Φασόλια Πρεσπών Φλώρινας ((Π.Γ.Ε.) – Ευρωπαϊκή Ένωση)

•

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

Υπάρχουν επίσης πολύ καλές προοπτικές στην παραγωγή βιολογικών φασολιών,
ειδικά

στη

ζώνη

των

Πρεσπών,

λόγω

του

ιδιαίτερου

περιβαλλοντικού

ενδιαφέροντος της περιοχής.
Τέλος,

επισηµαίνουµε

εφαρµογής

των

ότι

κανόνων

µε

την

ορθής

υποχρεωτική
γεωργικής

αµειψισπορά,

πρακτικής,

στα

µεγάλες

πλαίσια
εκτάσεις

δηµητριακών (20%) κάθε χρόνο θα πρέπει να καλλιεργούνται µε όσπρια και
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γενικότερα ψυχανθή, τα οποία µπορούν να έχουν και άλλη κατεύθυνση όπως είναι
η παραγωγή ζωοτροφών.

4.3.8. Μανιταροειδή
Σε ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις της Περιφέρειας, όπου τα δρυοδάση αποτελούν
το πλέον διαδεδοµένο δασικό είδος, η συλλογή αυτοφυών µανιταριών αποτελεί
παραδοσιακή δραστηριότητα, είτε για αυτοκατανάλωση είτε για συµπληρωµατικό
εισόδηµα.
Οργανωµένες µονάδες καλλιέργειας µανιταριών υπάρχουν ελάχιστες και δεν
καλύπτουν ούτε τις τοπικές ανάγκες.
Από το σύλλογο µανιταρόφιλων ∆υτ. Μακεδονίας, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές
Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς, καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την
προβολή των τοπικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των
παραπάνω περιοχών, διοργανώνοντας τοπικές γιορτές, εκδηλώσεις και εκθέσεις.
Μικρές επιχειρήσεις τυποποίησης αξιόλογων προϊόντων µανιταριών λειτουργούν
στην περιοχή των Γρεβενών.
Μια νέα δραστηριότητα, που µπορεί να προσφέρει εναλλακτική λύση στην
απασχόληση αποφέροντας εισοδήµατα στην περιοχή, αναδεικνύεται τα τελευταία
χρόνια η τρουφοκαλλιέργεια.
Η αρχή έγινε µε συλλεγόµενη τρούφα από τα εκτεταµένα δρυοδάση, ενώ τα
καλλιεργούµενα είδη που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια δεν έχουν
αποδώσει ακόµα.
Η καλλιέργεια της τρούφας αποτελεί µια νέα καινοτόµο αγροτική δραστηριότητα,
κυρίως για τις ηµιορεινές µειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειάς µας.
Η καλλιέργεια τρούφας βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο και θα χρειασθεί χρόνος
µέχρι να γίνουν γνωστά τα παραγωγικά αποτελέσµατα και να ενσωµατωθεί στην
καθηµερινή γεωργική πρακτική.
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4.3.9. Κηπευτικά προϊόντα – Καλλιέργειες υπό κάλυψη
Ενώ παλαιότερα οι καλλιέργειες των κηπευτικών κάλυπταν πλήρως τις τοπικές
ανάγκες, σήµερα, εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησης (κυρίως για προϊόντα εκτός
εποχής) και του γεγονότος ότι η δραστηριότητα έχει ατονήσει ιδιαίτερα, οι ανάγκες
της περιοχής καλύπτονται κυρίως από προϊόντα εκτός περιοχής.
Η καλλιέργεια της πατάτας, που αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο αυτού του κλάδου
κατέχει σηµαντικό µερίδιο της γεωργικής γης, µε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που

πηγάζουν

από

τις

γεωµορφολογικές

(ορεινότητα,

υψόµετρο)

και

τις

κλιµατολογικές συνθήκες.
Καλλιεργείται σε έκταση 20.000 στρ., κυρίως στις περιοχές του Πολυµύλου και της
Καστανιάς στην Κοζάνη, στην Καστοριά και σ’ ολόκληρη τη Φλώρινα.
Τα

τελευταία

χρόνια

έχουν

ιδρυθεί

µικρές

επιχειρήσεις

επεξεργασίας

και

τυποποίησης του προϊόντος, που όµως δεν αρκούν για να δώσουν προστιθέµενη
αξία στο προϊόν και να το αναδείξουν ως τοπικό προϊόν µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του.
Παράλληλα, ενώ έχει επικρατήσει η συµβολαιακή γεωργία στο προϊόν, δεν υπάρχει
στις

αγορές

και

στον

καταναλωτή

η

έννοια

της

πιστοποίησης

και

της

αναγνωρισιµότητας.
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, στη ∆υτική Μακεδονία καλλιεργούνται περίπου
17.000 στρ. µε κηπευτικά – λαχανοκοµικά είδη, κυρίως για αυτοκατανάλωση.
Η καλλιέργεια της τοµάτας στην περιοχή της Καστοριάς, τα τελευταία χρόνια, έχει
αξιόλογα και ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για τους παραγωγούς της περιοχής και
διακινείται µέσω οργανωµένης δοµής µε τη µορφή της εταιρείας λαϊκής βάσης
(ΓΕΟΚ).
Καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερµοκήπια) υπάρχουν ελάχιστες, διάσπαρτες σ’
ολόκληρη τη ∆υτική Μακεδονία, κυρίως για παραγωγή κηπευτικών και ελάχιστες µε
ανθοκοµικά είδη.
Προσπάθειες µεµονωµένες και οργανωµένες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
για

την

εγκατάσταση

θερµοκηπίων

µε

εναλλακτικές

µεθόδους

θέρµανσης

(συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας) σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ και τους
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διαχειριστές της θερµικής ενέργειας (τηλεθέρµανσης) της περιοχής, δεν έχουν
ακόµα

εκτατική

εφαρµογή,

παρότι

τα

συµπεράσµατα

των

µελετών

είναι

ενθαρρυντικά.
Γενική διαπίστωση και ταυτόχρονα δυνατότητα είναι ότι, η Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας είναι ελλειµµατική σε µεγάλο βαθµό στα κηπευτικά όχι µόνο στα εκτός
εποχής αλλά και στα εποχικά.
Στον κλάδο των οπωροκηπευτικών, απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία των
παραγωγών µε τη µορφή «Οµάδων Παραγωγών» ή Συνεταιρισµού.

4.3.10. Ενεργειακά φυτά
Τα ενεργειακά φυτά αποτελούν µια εναλλακτική λύση στις αγροτικές καλλιέργειες,
για να αντισταθµισθεί η απώλεια γεωργικού εισοδήµατος από την µείωση ή ακόµη
και εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών όπως τα ζαχαρότευτλα, ο καπνός, τα
σιτηρά κ.λ.π.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
παραγωγή βιοκαυσίµων λόγω της λειτουργίας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής της
∆ΕΗ που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες υγρών και στερεών καυσίµων κάθε
χρόνο. Υπάρχει δηλαδή διαθέσιµη αγορά που µπορεί να απορροφήσει όλη την
παραγόµενη ποσότητα σε επίπεδο Περιφέρειας.
Ζητούµενο και συγχρόνως επιδίωξη πρέπει να είναι η συµµετοχή της ∆ΕΗ σε
πρόγραµµα πιλοτικής παραγωγής και αφού γίνει η κατάλληλη ενηµέρωση των
αγροτών να επεκταθεί η καλλιέργεια των φυτών που θα προκριθούν. Η διαδικασία
αυτή δεν µπορεί να αποδώσει άµεσα αποτελέσµατα αλλά, απαιτεί µακροχρόνιο
προγραµµατισµό και συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Εκτός από τον ηλίανθο, που τα τελευταία 2-3 χρόνια βρίσκει πεδίο ανάπτυξης,
έχουν γίνει και άλλες µεµονωµένες και οργανωµένες προσπάθειες σε πειραµατικό ή
πιλοτικό επίπεδο µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
Μία από τις πιο οργανωµένες προσπάθειες υλοποιήθηκε από τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης (Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ,
το ΙΤΕΣΚ και την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, µε την
εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτειών αγριαγκινάρας σε έκταση 4.000 στρεµµάτων.
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Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά και έχει αποκτηθεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, για
τους γεωτεχνικούς, τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και τους παραγωγούς –
καλλιεργητές της περιοχής.
Η τιµή µπορεί να αυξηθεί ακόµη παραπάνω λόγω των δικαιωµάτων CO2.
Εκτός από την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, µπορεί να αξιοποιηθεί και η
απορριπτόµενη βιοµάζα που προκύπτει από τα υπολείµµατα αγροτικών
καλλιεργειών. Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα δηµητριακά, οι αµπελώνες και οι
δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα υπολείµµατα αυτών των καλλιεργειών αποτελούν
πηγή ενέργειας που, όταν δεν χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή ή δεν ενσωµατώνεται
στο έδαφος, παραµένει στο περιβάλλον, δηµιουργώντας προβλήµατα ρύπανσης ή,
ακόµη

χειρότερα,

καίγεται

επιτόπου

µε

ακόµη

περισσότερα

αρνητικά

αποτελέσµατα.
Η οργανωµένη διαχείριση όλων αυτών και µάλιστα µε σύγχρονες µεθόδους καύσης
και συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, θερµότητας, βιοαερίου κ.α., µπορούν να
προσθέσουν εισόδηµα στον παραγωγό ή να αντικαταστήσουν µέρος των ορυκτών
καυσίµων

σε

ενεργοβόρες

δραστηριότητες,

όπως

είναι

οι

θερµοκηπιακές

καλλιέργειες.
Η συµµετοχή δηµόσιων φορέων σε τέτοιες προσπάθειες µπορεί να επιφέρει ακόµη
καλύτερα αποτελέσµατα για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας κάνοντας χρήση π.χ.
τέτοιων προϊόντων για θέρµανση αστικών περιοχών µια και το παράδειγµα των
τηλεθερµάνσεων στην περιοχή έχει ιστορία δεκαετιών.

4.4. ∆ασογεωργικά συστήµατα χρήσης γης
Θεωρώντας ως δεδοµένη την κατεύθυνση που δίνεται από τη Νέα Κοινή Αγροτική
Πολιτική ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα µε τη διατήρηση
ή/και την αύξηση της παραγωγής, προκύπτουν νέα µοντέλα γεωργοτεχνικών
πρακτικών.
Στα πλαίσια αυτά προωθούνται οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις που συνδυάζουν την
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε την προστασία του περιβάλλοντος και εποµένως
συστήµατα καλλιέργειας της γης, που είναι οικονοµικά βιώσιµα αλλά και φιλικά µε
το περιβάλλον.
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Τέτοια συστήµατα είναι τα αγροδασικά και ιδιαίτερα τα δασογεωργικά.
Πρόκειται για µικρά συστήµατα που συνδυάζουν δασικά δένδρα για την παραγωγή
τεχνικής ξυλείας και ετήσια φυτά για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους.
Στα πλεονεκτήµατα αυτής της µορφής αξιοποίησης της γης αναφέρονται η
αυξηµένη παραγωγικότητα, το διαφοροποιηµένο εισόδηµα και η οικολογική
ισορροπία. Οι παράγοντες αυτοί ανατράπηκαν µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο µε την
έντονη και αλόγιστη εκµηχάνιση της παραγωγής, ενώ αποτελούσαν παράδοση στο
παρελθόν.
Ως µειονέκτηµα θα µπορούσε να αναφερθεί, ίσως, η αύξηση της χειρονακτικής
εργασίας, µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις.
Τέτοιες πρακτικές είναι πλέον απόλυτα εφαρµόσιµες και για το λόγο αυτό θα
ενισχύονται στα πλαίσια της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Καν. 1698/2005,
άρθρο 44).
Μπορούν να συµβάλλουν ακόµη και στην επίτευξη του στόχου της παραγωγής
ενέργειας (δεδοµένου ότι περικλείουν την έννοια της βιοµάζας), όπως ακριβώς και
η διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών ή η βιοµάζα.

4.5. Ανάλυση των κλάδων ζωικής παραγωγής
Όσον αφορά στη ζωική παραγωγή, στην Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας η συνολική
αξία της εκτιµάται περίπου στα 150 εκατ. €, µε µεγάλη συνεισφορά του γάλακτος
(κυρίως αγελαδινού και ακολούθως πρόβειου) και ακολούθως του κρέατος (κυρίως
αιγοπρόβειο και βόειο).
Οι κύριες µορφές κτηνοτροφίας στη ∆υτική Μακεδονία είναι η αιγοπροβατοτροφία,
η αγελαδοτροφία κ.α., µε εντονότερη δραστηριότητα να παρουσιάζεται κυρίως
στους Νοµούς Φλώρινας και Κοζάνης.

4.5.1. Αιγοπροβατοτροφία
Στην περιφέρεια εκτρέφονται συνολικά 583.000 αιγοπρόβατα (στοιχεία 2007) ή
το 8% του συνόλου της χώρας, (390.000 πρόβατα και 193.000 αίγες). Ο κλάδος
συµµετέχει στη διαµόρφωση της συνολικής ακαθάριστης προσόδου του αγροτικού
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τοµέα

µε

ποσοστό

21,87%

και

αποτελεί

τη

σηµαντικότερη

οικονοµική

δραστηριότητα του πρωτογενή τοµέα. Η συµµετοχή στη διαµόρφωση του
εισοδήµατος της ζωικής παραγωγής είναι 75% περίπου.
Η διαχρονική µεταβολή στον αριθµό των ζώων και στον αριθµό των κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων δείχνει ότι ο τοµέας αν και εµφανίζει µείωση του αριθµού των
ζώων αναδιαρθρώνεται σε µεγαλύτερες και οικονοµικότερες µονάδες. Έτσι στο
διάστηµα 1980 – 2000 στο σύνολο της Περιφέρειας είχαµε µεταβολή του αριθµού
των ζώων κατά -18% ενώ ο αριθµός των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
µειώθηκε έως και - 52% σε ορισµένους ∆ήµους.
Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται κυρίως στους ορεινούς οικισµούς και σε οικισµούς
που βρίσκονται στα όρια ορεινών ζωνών γιατί εκµεταλλεύονται τους διαθέσιµους
βοσκότοπους. Η βοσκοφόρτωση δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη στις επί
µέρους περιοχές. Παρατηρούνται φαινόµενα υπερβόσκησης κοντά σε οικισµούς και
υποβόσκηση σε αποµακρυσµένες από τους οικισµούς περιοχές. Το πρόβληµα αυτό
οφείλεται στην ανισοµερή κατανοµή των έργων (ποτίστρες, οδική πρόσβαση
κ.λ.π.) αξιοποίησης των βοσκοτόπων.
Η µορφή εκτροφής για τα αιγοπρόβατα είναι η ποιµενική – κοπαδιάρικη ενώ τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή σε σταβλισµένες µορφές εκτροφής. Η
διάθεση της παραγωγής γίνεται µε ετήσιες συµφωνίες µεταξύ παραγωγών και
µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Σε όλη την Περιφέρεια λειτουργούν µικρές µονάδες µεταποίησης του αιγοπρόβειου
γάλατος. Παράγουν κυρίως φέτα και µεταποιούν το 50% περίπου της συνολικής
παραγωγής. Οι κτιριακές υποδοµές και ο εξοπλισµός των τυροκοµικών µονάδων
έχουν βελτιωθεί σηµαντικά κυρίως µε τη συµβολή συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων. Οι µεταποιητικές µονάδες που λειτουργούν στην Περιφέρεια δεν
απορροφούν όλη την παραγωγή γάλατος και δεν είναι ρεαλιστικό να τεθεί στόχος
κάλυψης όλης της ποσότητας γιατί υπάρχει ελεύθερη διακίνηση γάλατος από και
προς άλλους όµορους Νοµούς και Περιφέρειες. Ζητούµενο είναι να εφαρµόζονται
έλεγχοι από την πλευρά της Πολιτείας έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής τόσο στο στάδιο της συγκέντρωσης και µεταφοράς του γάλατος
όσο και στο στάδιο της µεταποίησης και συντήρησης.

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 46/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4.5.2. Βοοτροφία
Στην περιφέρεια εκτρέφονται συνολικά 35.000 βοοειδή (αριθµός παραγωγικών
ζώων) και ο κλάδος συµµετέχει στη διαµόρφωση της ακαθάριστης προσόδου του
πρωτογενούς τοµέα µε ποσοστό 5,9%. Ο Νοµός Φλώρινας έχει το µεγαλύτερο
αριθµό βοοειδών (59%) και µπορεί να χαρακτηρισθεί ως βοοτροφικός Νοµός της
Περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το διάστηµα 1980 – 2000, ενώ στο σύνολο
της Περιφέρειας είχαµε µείωση του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων κατά (13%)
και των εκµεταλλεύσεων κατά (74%) αντίθετα, στο Νοµό Φλώρινας είχαµε µείωση
των εκµεταλλεύσεων κατά (58%) και αύξηση του αριθµού των εκτρεφόµενων
ζώων κατά (11%). Η εξέλιξη αυτή εξηγείται από την αποχώρηση µεγάλων σε ηλικία
κτηνοτρόφων που διατηρούσαν µικρό αριθµό ζώων και τη µεγέθυνση των νέων
εκµεταλλεύσεων που οδηγούν και σε βελτιωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα.
∆εν υπάρχει καµία αξιόλογη µονάδα τυποποίησης – µεταποίησης αγελαδινού
γάλατος, εκτός ορισµένων µικρών γαλακτοκοµείων που συγκεντρώνουν ελάχιστες
ποσότητες. Το παραγόµενο αγελαδινό γάλα επεξεργάζεται σε άλλες περιοχές, εκτός
της ∆υτικής Μακεδονίας.

4.5.3. Βιολογική κτηνοτροφία
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η βιολογική κτηνοτροφία άρχισε να
αναπτύσσεται µετά το 2000 σύµφωνα µε τον κανονισµό 1257/99. Την µεγαλύτερη
ανάπτυξη γνώρισε στο Νοµό Γρεβενών.
Μονάδες

παραγωγής

πιστοποιηµένων

βιολογικών

προϊόντων

κτηνοτροφικής

παραγωγής λειτουργούν µε επιτυχία στους Νοµούς Γρεβενών και Κοζάνης.
Το πρόγραµµα της βιολογικής κτηνοτροφίας εφαρµόζεται ικανοποιητικά σε περιοχές
που διαθέτουν µεταποιητικές µονάδες βιολογικών προϊόντων και οι παραγωγοί
έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν βιολογικές ζωοτροφές.
Προβλήµατα που δρουν ανασταλτικά στην πορεία

του προγράµµατος της

βιολογικής κτηνοτροφίας είναι η έλλειψη µεταποιητικών µονάδων βιολογικών
προϊόντων και η αδυναµία εύρεσης βιολογικών ζωοτροφών ή η εύρεση ακριβών
βιολογικών ζωοτροφών(εισαγωγές ή αποµακρυσµένη πηγή).

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 47/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Οι προοπτικές ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι ιδιαίτερα θετικές για
την Περιφέρεια και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Αξιόλογη προσπάθεια ήδη
άρχισε από νέους κτηνοτρόφους για την παραγωγή βιολογικών κτηνοτροφικών
προϊόντων. Με λίγη, σχετικά, προσπάθεια το µεγαλύτερο µέρος της ποιµενικής
κτηνοτροφικής παραγωγής µπορεί να πιστοποιηθεί σαν βιολογικό.

4.5.4. Μελισσοκοµία
Μια δραστηριότητα που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγµένη τα προηγούµενα χρόνια
και µόνο τελευταία προσελκύει όλο και περισσότερους υποστηρικτές και φίλους,
καθώς ιδρύονται συνεχώς νέες µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις σ’ ολόκληρη τη
∆υτική Μακεδονία.
Η ιδιαίτερη χλωρίδα και οι κλιµατολογικές συνθήκες ευνοούν την παραγωγή
εξαιρετικού ανθόµελου, µε σαφή ποιοτικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν
περιζήτητο στην τοπική αγορά αφού µάλιστα δεν καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο οι
ανάγκες της ζήτησης.
Η µελισσοκοµία της περιοχής πρέπει να αναδείξει από τη µία τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του τοπικού ανθόµελου (στατική µελισσοκοµία) και από την άλλη,
για να καταστεί βιώσιµη, θα πρέπει να υιοθετήσει τη νοµαδική-µετακινούµενη
µορφή εκτροφής.
Εκτρέφονται περίπου 24.000 κυψέλες µελισσοσµηνών µε αυξητικές τάσεις.

4.5.5. Εκτροφή γουνοφόρων ζώων – Παραγωγή γουνοδερµάτων
Η Περιφέρεια είναι γνωστή για την επεξεργασία της γούνας και την παραγωγή
προϊόντων γούνας κυρίως στον άξονα Καστοριά-Σιάτιστα. Το µεγαλύτερο ποσοστό
γουνοδερµάτων είναι εισαγόµενο και µόνο ένα µικρό µέρος παράγεται τα τελευταία
χρόνια στην περιοχή µε την εκτροφή γουνοφόρων ζώων.
Τα τελευταία 20 -25 χρόνια ξεκίνησε µια προσπάθεια για την εκτροφή γουνοφόρων
ζώων µε προοπτική να υποκατασταθεί ένα τµήµα των εισαγωγών και να γίνει
περισσότερο ανταγωνιστικός ο κλάδος. Το µεγάλο πρόβληµα στη διάδοση της
εκτροφής ήταν η εύρεση τροφής για τα ζώα που αντιµετωπίσθηκε µε την ίδρυση,
µέσω του προγράµµατος LEADER II, της µονάδας παραγωγής τροφής για
γουνοφόρα ζώα.
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Σήµερα εκτρέφονται περί τις 200.000 αναπαραγωγικά ζώα µε έντανα αυξητικές
τάσεις.
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος είναι, η έλλειψη
χωροθέτησης ζωνών για εγκατάσταση µονάδων και η διαχείριση των υπολειµµάτων
µετά τη θανάτωση των ζώων.
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5.

∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

5.1. Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
5.1.1. Περιφερειακές Υπηρεσίες
Η

Γενική

∆ιεύθυνση

Περιφερειακής

Αγροτικής

Οικονοµίας

και

Κτηνιατρικής είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολουθηση της
λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή και την
εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή
συνεργασία µε το καθύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των
προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδίότητάς τους. Περιλαµβάνει δε τις κάτωθι
διευθύνσεις:
•

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας
Οι αρµοδιότητες της διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και
πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών µελετών και
µέτρων πολιτικής, καθώς και στη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική
βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τοµέα της φυτικής και ζωικής
παραγωγής. Επικοινωνεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρµόδιων
Υπουργείων και εφαρµόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέµατα της αρµοδιότητάς της
και συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήµους της
περιοχής της περιφέρειας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της.

Η ∆/νση

Αγροτικής οικονοµίας περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα:

•

o

Τµήµα Προγραµµατισµού

o

Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

o

Τµήµα Αλιείας

∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής ανάγονται ιδίως στη µέριµνα για
την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της
υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που µπορεί να έχουν
επιδηµικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας
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υγείας. Η ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής επικοινωνεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των καθ’
ύλην αρµόδιων Υπουργείων, εφαρµόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα
θέµατα της αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. Η ∆ιεύθυνση
Κτηνιατρικής συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους ΟΤΑ α΄
βαθµού της περιφέρειας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και παρέχει τις
κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασχολούνται µε
θέµατα Κτηνιατρικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Η ανωτέρω ∆/νση
περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα:

•

o

Τµήµα Υγείας των Ζώων

o

Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας

o

Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται ιδίως στην παραχώρηση
εκτάσεων σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ, την εκποίηση, ανταλλαγή και
προστασία εποικιστικών εκτάσεων και την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων
κυριότητας,

τη

σύνταξη

τοπογραφικών

προγραµµάτων,

τη

συγκρότηση

τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους, τη σύνταξη, τήρηση,
συµπλήρωση και ολοκλήρωση θεµατικών χαρτών µε στοιχεία που συλλέγονται
επιτόπου, καθώς και την περιοδική ενηµέρωση των τοπικών θεµατικών χαρτών µε
τις µεταβολές που έχουν σηµειωθεί, τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραµµάτων
για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και την έρευνα των φακέλων των εργασιών
για τον έλεγχο αιτηµάτων. Η ανωτέρω ∆/νση περιλαµβάνει τα παρακάτω
τµήµατα:

•

o

Τµήµα Τοπογραφίας

o

Τµήµα Εποικισµού και Αναδασµού

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής που
συνιστώνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας ανάγονται ιδίως στη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική
βελτίωση των τοµέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή των
περιφερειακών ενοτήτων, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου
στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη µέτρων για
την προστασία

της

δηµόσιας υγείας
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∆ιεύθυνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. περιλαµβάνουν τα
κάτωθι τµήµατα:
o

Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Αρµοδιότητες

o

Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

o

Τµήµα Κτηνιατρικής

o

Τµήµα Αλιείας

o

Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού

Η στελέχωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής απαιτεί διεπιστηµονική σύνθεση, δεδοµένου ότι η υφή των
προβληµάτων που την απασχολούν, σύµφωνα µε τη σύγχρονη αντίληψη άσκησης
της γεωργίας, απαιτεί επιστηµονική στήριξη πολλών ειδικοτήτων (εκτός των
γεωτεχνικών όλων των κλάδων, απαιτούνται πολιτικοί µηχανικοί, χωροτάκτες,
δασολόγοι, λιβαδοπόνοι, οικονοµολόγοι κ.α.).
Το απασχολούµενο δυναµικό της Γενικής ∆/νσης εµφανίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

/ΕΠΙΠΕ∆Ο

Π.Ε.

Τ.Ε.

∆.Ε.

Υ.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

Ε∆ΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

19

7

6

1

33

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

20

9

12

5

46

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25

9

4

1

39

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

21

3

4

0

28

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

34

11

15

1

61

119

39

41

8

207

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Στην Υπηρεσία συστήνονται επιτροπές, όπως ορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του
ΥΠΑΑΤ, ενώ τα στελέχη της συµµετέχουν σε επιτροπές εργασίας της Περιφέρειας
που συγκροτούνται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
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5.1.2. Υπηρεσίες σε επίπεδο ∆ήµων
Σε πρωτοβάθµιο επίπεδο στήριξης του αγρότη και της αγροτικής δραστηριότητας,
λειτουργούν Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης σε κάθε ∆ήµο της Περιφέρειας. Οι
Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν µε ευθύνη της αρµόδιας Αντιδηµαρχίας ανάπτυξης ή
της Αγροτικής Ανάπτυξης όπου έχει συσταθεί.
Τα στελέχη της Υπηρεσίας (κατεξοχήν γεωτεχνικοί), έχουν άµεση γνώση της
περιοχής ευθύνης, της παραγωγικής δραστηριότητας, των υποδοµών και των έργων
που εκτελούνται. Η εγγύτητα και η µικρή απόσταση της έδρας του ∆ήµου µε τους
αγρότες της περιοχής δίνει ακόµη µεγαλύτερη αξία σε µια τέτοια Υπηρεσία, που
έχει ως κύριες δραστηριότητες:
• Την τήρηση στατιστικών στοιχείων για την περιοχή ευθύνης της.
• Την

πληροφόρηση

για

δράσεις,

έργα

και

προγράµµατα

στήριξης

που

διαχειρίζονται άλλοι φορείς.
• Την πρωτοβάθµια εξυπηρέτηση του πολίτη – αγρότη µε:
- έκδοση βεβαιώσεων
- υποβολή στοιχείων
- έκδοση αδειών
• Τον έλεγχο των δοµών και φορέων των αγροτών, εντός της περιοχής ευθύνης
της (ΤΟΕΒ, Ινστιτούτα, Εκθέσεις κ.α.).

5.1.3. ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο

ΟΠΕΚΕΠΕ

(Οργανισµός

Πληρωµών

και

Ελέγχου

Κοινοτικών

Ενισχύσεων

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισµός πληρωµών και
κοινοτικών

ενισχύσεων

που

λειτουργεί

από

το

2001

υπερ

του

δηµοσίου

συµφέροντος και εποπτέυεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπυξης και Τροφίµων.
Σε επίπεδο Περιφέρειας λειτουργεί αποκεντρωµένη Υπηρεσιακή δοµή του ΟΠΕΚΕΠΕ
µε έδρα την Κοζάνη που έχει ως κύριο σκοπό τη διαχείριση των πιστώσεων του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων και την πρόληψη και πάταξη των
ατασθαλιών. Εκτός αυτού, στη χάρτα εξυπηρέτησης των δικαιούχων κοινοτικών
ενισχύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος για ικανοποίηση
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των απαιτήσεων των παραγωγών που δεν είναι άλλες από την πληροφόρηση, την
εξυπηρέτηση και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.
Η επικοινωνία και η παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών γίνεται είτε µέσω φυσικής
παρουσίας του ενδιαφερόµενου είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. Για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόµενων λειτουργεί, σε καθηµερινή βάση, στα
γραφεία του Οργανισµού στην Κοζάνη, τηλεφωνική γραµµή αποκλειστικά για
διευκρινίσεις και πληροφορίες, ώστε να µην είναι αναγκαία η µετακίνηση στα
γραφεία του Οργανισµού από αποµακρυσµένες περιοχές.
Τέλος, η παροχή στοιχείων σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη, αγρότη ή φορέα, είναι
αναγκαία για προγραµµατισµό έργων και δράσεων.
Στο Οργανόγραµµα του ΟΠΕΚΕΠΕ πέρα από την Περιφερειακή ∆/νση ∆υτ.
Μακεδονίας υφίστανται και τα Νοµαρχικά Γραφεία στην Φλώρινα, Γρεβενά και
Καστοριά.
Στην Καστοριά (Άργος Ορεστικό) λειτουργεί «Νοµαρχιακό» Τµήµα για την
εξυπηρέτηση των καθηµερινών αναγκών των αγροτών. Τα αντίστοιχα Τµήµατα, ως
παραρτήµατα της Αποκεντρωµένης ∆οµής στη ∆υτική Μακεδονία, θα πρέπει να
στελεχωθούν και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Γρεβενών.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως νεοσυσταθείσα δοµή και υπηρεσία χρειάζεται επιπλέον στελέχωση
κυρίως σε επιστηµονικό δυναµικό, ώστε να ανταποκρίνεται ακόµα περισσότερο στις
ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το
απασχολούµενο προσωπικό:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Π.Ε.

Τ.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

6

3

9

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

0

2

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ

0

0

0

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΓΡΕΒΕΝΩΝ

0

0

0

8

3

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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5.1.4. Αναπτυξιακή Εταιρεία
Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης διαχειρίζονται προγράµµατα προς
όφελος των κατοίκων της υπαίθρου, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), την Περιφέρεια και τους ∆ήµους.
Στα πλαίσια αυτά στηρίζουν τη διαφοροποίηση της απασχόλησης, της οικονοµίας
και του εισοδήµατος στη ∆υτική Μακεδονία µε δράσεις που αφορούν στην επιτόπου
µεταποίηση της αγροτικής παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη
δηµιουργία εναλλακτικού εισοδήµατος κ.λπ.
Λειτουργούν γενικότερα ως επιταχυντές στη διαδικασία της αγροτικής ανάπτυξης
µέσα και από την υλοποίηση πιλοτικών και καινοτόµων δράσεων σε συνεργασία µε
τους αγρότες – κατοίκους της υπαίθρου.
Επιπρόσθετα, διαχέουν τις Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές και αναδεικνύουν
προσπάθειες και ευκαιρίες αγροτικής ανάπτυξης και πολυαπασχόλησης στην
ύπαιθρο.
Προωθούν επίσης τη δικτύωση και την ανάδειξη και πιστοποίηση της ποιότητας ως
αναγκαίο στοιχείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής.

5.1.5. Γραφεία ΟΓΑ & ΕΛΓΑ
Για την ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής
λειτουργούν Οργανισµοί Γεωργικών Ασφαλίσεων. Αποτελούν φορείς µε µεγάλη
σπουδαιότητα όσον αφορά στο ρόλο που διαδραµατίζουν και έχουν άµεση εµπλοκή
και ενδιαφέρον για την καθηµερινότητα του αγρότη και γενικότερα του κατοίκου
της υπαίθρου.
Για την εξυπηρέτηση των αγροτών λειτουργεί περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΛΓΑ,
ενώ δεν λειτουργεί αντίστοιχη αποκεντρωµένη Υπηρεσία – Υποκατάστηµα του ΟΓΑ.
Πρόσφατα ελήφθη απόφαση του Οργανισµού για την ίδρυση Γραφείου και στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΟΓΑ
λειτουργεί δίκτυο ανταποκριτών σε τοπικό επίπεδο.
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5.1.6. ΕΦΕΤ
Ο κύριος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων στο Ελλαδικό χώρο είναι ο ΕΦΕΤ, που
αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι βασικότερες αρµοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων είναι:
•

ο καθορισµός των προδιαγραφών ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα
τρόφιµα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες µε σκοπό την προστασία της
δηµόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών,

•

ο καθορισµός των προτύπων και των αρχών στις οποίες θα πρέπει να
στηρίζεται η µελέτη και εφαρµογή των συστηµάτων παραγωγής υγιεινών
προϊόντων,

•

ο καθορισµός ή η επικύρωση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής,

•

η τήρηση µητρώου επιχειρήσεων τροφίµων και ο καθορισµός προγραµµάτων
ελέγχων,

•

η διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια µετά την πρωτογενή παραγωγή,

•

η εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων

Η έλλειψη παρουσίας του Φορέα στη ∆υτική Μακεδονία είναι αισθητή και κρίνεται
αναγκαία η ίδρυση Παραρτήµατος καθόσον, είναι η µόνη Περιφέρεια στην Ελλάδα
όπου δεν λειτουργεί Περιφερειακή ∆/νση του ΕΦΕΤ.
Η λειτουργία του Φορέα στη ∆υτική Μακεδονία εκτός των άλλων θα συµβάλλει
στην εντατικοποίηση των ελέγχων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, προκειµένου να
προστατευθούν οι εγχώριοι παραγωγοί από τα εισαγόµενα προϊόντα.

5.1.7. Κέντρα «∆ΗΜΗΤΡΑ» (νυν «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – ∆ΗΜΗΤΡΑ»
σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 188763/10-10-2011 / ΦΕΚ
2284/13-10-2011)
Τις πολλαπλές ανάγκες του αγροτικού πληθυσµού της χώρας για επαγγελµατική
εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, επιµόρφωση και ενηµέρωση, έχει αναλάβει
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το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «∆ΗΜΗΤΡΑ».
Με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 2284/13-10-11) συστάθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο ∆ηµόσιο
Τοµέα, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.

Στον

Οργανισµό

αυτό

συγχωνεύτηκε

ο

Οργανισµός

Γεωργικής

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) –
«∆ΗΜΗΤΡΑ» όπως επίσης το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), ο
Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π –
AGROCERT) και ο Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΛ).
Οι αρµοδιότητες των συγχωνευµένων νοµικών προσώπων µεταφέρθηκαν στο νέο
ιδρυόµενο Οργανισµό.
Αναφορικά µε τον Οργανισµό ∆ήµητρα είναι ο ενδεδειγµένος µηχανισµός για την
υλοποίηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
αρχικής

και

συνεχιζόµενης

επαγγελµατικής

κατάρτισης,

επιµόρφωσης

και

πληροφόρησης, µε στόχο την κατάλληλη υποστήριξη του πληθυσµού της
υπαίθρου.
Ο Οργανισµός ∆ΗΜΗΤΡΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «∆ΗΜΗΤΡΑ»
•

∆ευτεροβάθµια

Επαγγελµατική

Εκπαίδευση

στους

απόφοιτους

της

υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Τα γεωργικά Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α’ κύκλου, εποπτείας
ΥΠΑΑΤ

που

επαγγελµατική

λειτουργούν
κατάρτιση

στη

Λάρισα,

Ιωάννινα

σε

απόφοιτους

της

και

Κρήτη,

παρέχουν

υποχρεωτικής

σχολικής

εκπαίδευσης στα επαγγέλµατα της γεωργικής – κτηνοτροφικής παραγωγής, µε
σκοπό να τους εφοδιάσουν µε τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για µια
επιτυχή επαγγελµατική σταδιοδροµία. Οι απόφοιτοι µπορούν επίσης να
συνεχίσουν τις σπουδές για ένα έτος ακόµη στα ΤΕΕ Β’ κύκλου, αντίστοιχης
ειδικότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση

•

Ο Οργανισµός, παράλληλα µε τη λειτουργία των ΤΕΕ, σχεδιάζει προγράµµατα
µακροχρόνιας εκπαίδευσης – κατάρτισης των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων,
µε στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της υπαίθρου
µέσω των 68 Κέντρων «∆ΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) και των 3 Πρακτικών
Γεωργικών Σχολείων.
Από το 1993 περίπου και µετά, τα ΚΕΓΕ πραγµατοποιούν αποκλειστικά τις
εκπαιδεύσεις που απαιτεί η λειτουργία των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για:

α) τους νέους αγρότες,
β) τους διαδόχους των γεωργών που παίρνουν πρόωρη συνταξιοδότηση και
γ)

τους επιδοτούµενους για την υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης αγροτικών
εκµεταλλεύσεων.

Για τις κατηγορίες αυτές η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και οι γενικές
προδιαγραφές της καθορίζονται από τους αντίστοιχους Κανονισµούς και το
Υπουργείο Γεωργίας.
Στη ∆υτική Μακεδονία λειτουργούν τα Κέντρα «∆ΗΜΗΤΡΑ»:
-

Στη ∆εσκάτη, µε ευθύνη όλο το Νοµό Γρεβενών.

-

Στην Πολυκάρπη Καστοριάς, µε ευθύνη όλο το Νοµό Καστοριάς.

-

Στη Λευκόβρυση Κοζάνης, µε ευθύνη όλο το Νοµό Κοζάνης.

-

Στη Φλώρινα, µε ευθύνη όλο το Νοµό Φλώρινας.

Σε προηγούµενα κεφάλαια έχει αναφερθεί ως µειονέκτηµα η έλλειψη οργανωµένων
δοµών στήριξης του αγρότη και συνακόλουθα της αγροτικής παραγωγής, λόγω της
µειωµένης παροχής υπηρεσιών, κυρίως σε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος.
Το κενό αυτό µπορεί και πρέπει να αναπληρωθεί µε την υιοθέτηση των παρακάτω
προτάσεων:
• Στελέχωση των παραπάνω Υπηρεσιών µε τις ειδικότητες που να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες, πολύπλοκες και διεπιστηµονικές ανάγκες των αγροτών, κυρίως
στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των ∆ήµων.
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• Ευέλικτες µορφές κατάρτισης µέσω πλέον του νεοϊδρυόµενου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

– ∆ΗΜΗΤΡΑ»,

σε

συνεργασία

µε

τις

τοπικές

Υπηρεσίες.
• Ίδρυση Ινστιτούτων ή οργανική διασύνδεση µε παρεµφερείς φορείς, για τη
στήριξη:
-

των οπωρικών και γενικότερα των δενδρωδών καλλιεργειών,

-

των γουνοφόρων ζώων και των αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων,

-

των οσπρίων.

-

Οίνου και αµπέλου,(στο Αµύνταιο, µε ευθύνη ολόκληρη τη ∆. Μακεδονία).

5.2. Αγροτικοί Συνεταιρισµοί – Συνεταιριστική δραστηριότητα
5.2.1. Πρωτοβάθµιοι Συνεταιρισµοί
Σε κάθε Τοπικό ∆ιαµέρισµα υφίσταται και λειτουργεί Πρωτοβάθµιος Γεωργικός
Συνεταιρισµός, µε κύριες δραστηριότητες την προµήθεια αγροτικών εφοδίων
(κυρίως λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζωοτροφών), την πιστωτική εξυπηρέτηση
µόνο µέσω της Αγροτικής Τράπεζας και σε µικρό βαθµό την ενηµέρωση και
γενικότερη εξυπηρέτηση των µελών τους.
Έτσι

στο

Νοµό

Κοζάνης

υφίστανται

συνολικά

180

περίπου

πρωτοβάθµιοι

συνεταιρισµοί, στο Νοµό Γρεβενών 66, στο Νοµό Φλώρινας 95 και στο Νοµό
Καστοριάς 87.
Απ’

όλους

αυτούς

τους

συνεταιρισµούς,

ελάχιστοι

µόνο

έχουν

αναπτύξει

δραστηριότητες που πραγµατικά είναι σε όφελος των αγροτών – µελών τους. Οι
περισσότεροι έχουν παραµείνει στο επίπεδο οργάνωσης που ήταν πριν από τριάντα
χρόνια.
Συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια οι Συν/σµοί µε µεταποιητική δραστηριότητα:

⇒ Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης


Εκπροσωπεί 1500 περίπου µέλη κροκοπαραγωγούς



Κύρια δραστηριότητά του αποτελεί η συγκέντρωση, επεξεργασία και
προώθηση του προϊόντος «Κρόκος» (2.000 κιλά περίπου κάθε χρόνο).
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Έτος ίδρυσης : 1971



Έδρα : ∆.∆. Κρόκου – ∆ήµου Ελίµειας – Ν. Κοζάνης

⇒ Συνεταιρισµός Επεξεργασίας και πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
(ΑΣΕΠΟΠ) Βελβεντού


Έδρα : Βελβεντό Κοζάνης



Έτος ίδρυσης : 1958



Μέλη : 700



Κύριες δραστηριότητες :
- Συγκέντρωση, επεξεργασία και εµπορία οπωροκηπευτικών
- Συµβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση των παραγωγών
- Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της παραγωγής

⇒ Αγροτικός Συνεταιρισµός Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ»


Έδρα : Βελβεντό Κοζάνης



Έτος ίδρυσης : 1987



Μέλη : 400



Κύριες δραστηριότητες :
- Συγκέντρωση, επεξεργασία και εµπορία οπωροκηπευτικών
- Συµβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση των παραγωγών
- Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της παραγωγής

⇒ Συνεταιρισµός Μελισσοκόµων Ν. Κοζάνης


Έδρα : Κοζάνη



Έτος ίδρυσης : 1985



Μέλη : 200



Κύριες δραστηριότητες :
- Ενηµέρωση των µελών
- Συµβουλευτική
- Προµήθεια πρώτων υλών
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⇒ Συνεταιρισµός Μηλοπαραγωγών Πύργων


Έδρα : ∆.∆. Πύργων Εορδαίας Ν.Κοζάνης



Έτος ίδρυσης : 1983



Μέλη : 210



Κύριες δραστηριότητες :
- Συλλογή, τυποποίηση, εµπορία µήλων.
- Υποστήριξη αγροτών.
- Εφαρµογή συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης



Όγκος παραγωγής : 13.000 τόνοι µήλα

⇒ Αγροτικός Συνεταιρισµός Μηλοχωρίου


Έδρα : Μηλοχώρι, ∆ήµος Μουρικίου – Ν. Κοζάνης



Έτος ίδρυσης : 1927



Μέλη : 70



∆ραστηριότητες : Συγκέντρωση, τυποποίηση και εµπορία οπωρικών

⇒ Γεωργική Εταιρεία Οπωροκηπευτικών Καστοριάς (ΓΕΟΚ Α.Ε.)
Η οργάνωση λειτουργεί από το 1979, µε κύριο στόχο την προώθηση της
τοπικής παραγωγής µήλων της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς. Αριθµεί
περίπου 700 µέλη.
Τα τελευταία χρόνια διακινεί µε πολύ καλά αποτελέσµατα την τοπική
παραγωγή τοµάτας. Μια νέα δραστηριότητα των αγροτών της περιοχής. Έχει
έδρα και εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βιτσίου (Φωτεινή Καστοριάς).

⇒ Συνεταιρισµοί Ελαιοπαραγωγών
Στα Ίµερα της Κοζάνης, όπου έχει αναπτυχθεί η καλλιέργεια της ελιάς,
δραστηριοποιούνται δύο (2) πρωτοβάθµιοι αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε στόχο
την αξιοποίηση της παραγόµενης ελαιοπαραγωγής. Έχουν ιδρύσει ελαιοτριβείο
για την επεξεργασία µόνο της τοπικής παραγωγής.
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⇒ Αγροτική Καστοριάς (AGROKA Α.Ε.)
Για

την

εξυπηρέτηση

και

προώθηση

της

τοπικής

παραγωγής,

έχει

κατασκευαστεί συσκευαστήριο φασολιών στο ∆.∆. Λακκωµάτων του ∆ήµου
Άργους Ορεστικού. Η µονάδα ιδρύθηκε ως πολυµετοχική επιχείρηση και έχει τη
νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας. Την πλειοψηφία των µετοχών κατέχει ο
∆ήµος Άργους Ορεστικού.
Η επιχείρηση, ενώ ολοκλήρωσε επενδυτικό σχέδιο (κτίριο, µηχανολογικό
εξοπλισµό), δεν λειτούργησε ποτέ, µε αποτέλεσµα ο µηχανολογικός εξοπλισµός
να έχει απαξιωθεί, ενώ οι κτιριακές υποδοµές βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Η τοπική παραγωγή φασολιών διατίθεται στο ελεύθερο εµπόριο, όπου
δραστηριοποιούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, εγκατεστηµένες στην ευρύτερη
περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, συνήθως αποµακρυσµένες.
Η λειτουργία της µονάδας, ως βιώσιµη επιχείρηση, είναι αναγκαία για πολλούς
λόγους. Απαιτείται όµως να διευκρινισθεί το νοµικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς,
έτσι ώστε να λειτουργήσει επιχειρηµατικά, στα πλαίσια µιας ανταγωνιστικής
αγοράς και προς όφελος των παραγωγών της περιοχής.

⇒ Αγροτικός Συνεταιρισµός Φασολοπαραγωγών «Πελεκάνος»
Το 2003 ιδρύθηκε συνεταιρισµός µε την παραπάνω επωνυµία στην περιοχή του
Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών, που αριθµεί 26 µέλη, µε στόχο την τυποποίηση και
διάθεση της τοπικής παραγωγής φασολιών και κυρίως των µελών του.
• Ο συνεταιρισµός, εκτός από την τυποποίηση και την εµπορίου του
προϊόντος, µεριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος σ’ αυτή την
ευαίσθητη προστατευόµενη περιοχή, την πιστοποίηση της παραγωγής
«Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης», ενώ για την τυποποίηση του
προϊόντος εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας µε το πρότυπο ISO
9001:2000.
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⇒ Αγροτικός - Βιοτεχνικός Συν/σµός Γυναικών Βελβεντού
Ιδρύθηκε το 1985 από τις γυναίκες της περιοχής, ενώνοντας το µεράκι, την
τέχνη και τις γνώσεις τους σε µια κοινή προσπάθεια: να κάνουν γνωστή την
περιοχή µέσα από τα προϊόντα της εύφορης γης τους.
Έδρα του Συνεταιρισµού είναι το Βελβεντό Κοζάνης. Όταν πρωτοξεκίνησε ο
συνεταιρισµός, οι γυναίκες ασχολούνταν µε την υφαντική τέχνη και το
κέντηµα. Σήµερα επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στη µεταποίηση νωπών
φρούτων σε µαρµελάδες, γλυκά και κοµπόστες, αξιοποιώντας την πλούσια και
ποιοτική παραγωγή του Βελβεντού σε ροδάκινα, µήλα, αχλάδια κ.τ.λ. Τα
προϊόντα που παράγει ο Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισµός Βελβεντού έχουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: είναι χειροποίητα, φτιαγµένα από παραδοσιακές
συνταγές,

δεν

περιέχουν

συντηρητικές

και

χρωστικές

ουσίες

και

παρασκευάζονται από νωπά φρούτα. Από το 2006 συνεργάζεται στενά µε τον
ΑΣΕΠΟΠ και διαθέτει τα προιόντα του στο µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας.

⇒ Αγροτικός - Βιοτεχνικός Συν/σµός Γυναικών Αγίου Γεωργίου Γρεβενών
Το 1992 ιδρύθηκε ο συνεταιρισµός από 18 γυναίκες, κατοίκους του Αγίου
Γεωργίου, έδρα του ∆ήµου Ηρακλειωτών. Η προσπάθειά τους, αποδείχθηκε ένα
επιτυχηµένο πείραµα και ήδη εργάζονται 19 χρόνια άοκνα, κρατώντας τις
παραδόσεις του τόπου τους. Παράγουν παραδοσιακά ζυµαρικά όπως πέτουρα,
χυλόπιτες,

τραχανά,

κλπ.

Τα

προιόντα

τους

βρίσκονται σε

επιλεγµένα

καταστήµατα.

Υφίστανται και λειτουργούν επίσης οι ακόλουθοι Συν/σµοι:
•

Συν/σµός Αιγοπροβατοτρόφων ∆υτικής Μακεδονίας

•

Αγροτικός Συν/σµός Αρωµατικών Φυτών Βοίου

•

Α.Σ. Μεσοβούνου

•

Συν/σµός Σισανίου

•

Αγροτικός Συν/σµός Φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών ∆υτικής
Μακεδονίας

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 63/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

•

Συν/σµός Παραγωγών πιπεριάς Καλονερίου

•

Συν/σµός Βιοκαλλιεργητών

•

Συν/σµός φασολοπαραγωγών Ν. Φλώρινας

•

Αγροτικός αλιευτικός συν/σµός Αγ. Παντελεήµονα

•

Αγροτικός αλιευτικός συν/σµός Λιµνοχωρίου

•

Αγροτικός αλιευτικός συν/σµός Ψαράδων

•

Αγροτικός Συνεταιρισµός Καλλιέργειας Πολυδύναµων Φυτών ∆υτικής
Μακεδονίας

5.2.2. ∆ευτεροβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί έχουν συστήσει δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές
οργανώσεις σε κάθε Νοµό ή περιοχή.
Στη ∆υτική Μακεδονία λειτουργούν επτά (7) Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών,
µέλη των οποίων είναι όλοι οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί.
Ειδικότερα:
 Ν. Γρεβενών : Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Γρεβενών που καλύπτει

ολόκληρο το Νοµό.
 Ν. Καστοριάς : Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Καστοριάς που καλύπτει

ολόκληρο το Νοµό.
 Ν. Φλώρινας
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Φλώρινας που καλύπτει την περιοχή της
Φλώρινας.
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµυνταίου που καλύπτει την ευρύτερη
περιοχή του Αµυνταίου.
 Ν. Κοζάνης
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κοζάνης - Σερβίων.
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Βοίου.
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Εορδαίας.
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Οι πιο συνηθισµένες δραστηριότητες των Ενώσεων, που είναι περίπου
κοινές για όλες, είναι :
 Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων και Γεωργικών Εφοδίων. Συνήθως διαθέτουν

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης καθώς και εξοπλισµό
για τις κυριότερες δραστηριότητες.
 Παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων, κυρίως τυροκοµικών
 Μονάδες τυποποίησης και διαλογής προϊόντων, κυρίως οπωρικών
 Σποροπαραγωγή
 Στήριξη των αγροτών, κυρίως µέσω της σύνταξης και επεξεργασίας αιτήσεων

στα πλαίσια του «Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιδοτήσεων
(ΟΣ∆Ε).
 Λογιστική Εξυπηρέτηση των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών
 Σύσταση «οµάδων παραγωγών»
 Αγροτική πίστη προς όφελος των µελών τους, µέσω των πρωτοβάθµιων

συνεταιρισµών.

5.2.3. ∆ραστηριότητες των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών
Ορισµένες από τις δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις, έχουν αναπτύξει
αξιόλογες δραστηριότητες, η κάθε µία σε ξεχωριστό τοµέα.
Ειδικότερα:

ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Παραγωγή κρασιού
Το οινοποιείο ιδρύθηκε το 1959 και σήµερα είναι δυναµικότητας 2.000 τόνων
κρασιού µε πραγµατική ετήσια παραγωγή 800-1000 τόνους. Στο χώρο του
οινοποιού,

το

οποίο

είναι

επισκέψιµο,

υπήρχε

πρότυπο

παρασκευαστήριο

τσίπουρου και κάβα παλαίωσης.
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Εµπορία Οπωρικών
Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Βεγόρας έχει ιδρυθεί διαλογητήριο 3.500 τ.µ., καθώς και
τους απαιτούµενους ψυκτικούς χώρους, µε σκοπό τη συγκέντρωση, διαλογή,
τυποποίηση και εµπορία, κυρίως των µήλων της περιοχής.

ΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΕΡΒΙΩΝ
∆ιαθέτει τυροκοµείο στην περιοχή των Σερβίων, παράγοντας αποκλειστικά τυρί
φέτα, αξιοποιώντας την γαλακτοπαραγωγή της ευρύτερης περιοχής. Αν και η
ποιότητα

της

παραγωγής

θεωρείται άριστη

εντούτοις

η

εγκατάσταση

του

τυροκοµείου (κτίριο και εξοπλισµός) χρειάζεται ανανέωση λόγω της παλαιότητας.
Αυτό τη στιγµή έχει ανασταλεί η δραστηριότητα.

ΕΑΣ ΒΟΙΟΥ
∆ιαθέτει τυροκοµείο στην περιοχή Νεάπολης Κοζάνης,

παράγοντας αποκλειστικά

τυρί φέτα, αξιοποιώντας την γαλακτοπαραγωγή της ευρύτερης περιοχής. Αν και η
ποιότητα της παραγωγής θεωρείται άριστη, εντούτοις η εγκατάσταση του
τυροκοµείου (κτίριο και εξοπλισµός) χρειάζεται ανανέωση λόγω της παλαιότητας.
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6.

SWOT

ANALYSIS

ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Το σύνολο των παραγόντων που διαµορφώνουν τις τάσεις της σύγχρονης γεωργίας
στο εσωτερικό της Χώρας, στην Περιφέρεια, στην Ε.Ε. αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
συνδυάζονται προκειµένου να διατυπωθεί η SWOT Analysis του αγροτικού χώρου
στη ∆υτική Μακεδονία, η οποία αποτελεί και τη βάση για την κατάστρωση ενός
σύγχρονου Στρατηγικού Σχεδιασµού.
Συνοπτικά, τα στάδια εφαρµογής της SWOT Analysis περιλαµβάνουν:
•

Τη

λεπτοµερή

καταγραφή

του

αγροτικού

αποθέµατος,

που

πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένα στα προηγούµενα κεφάλαια. Με άλλα λόγια,
τη διερεύνηση των σηµαντικότερων τάσεων, προοπτικών και προβληµάτων
που είναι πιθανόν να επηρεάσουν το µέλλον της αγροτικής ανάπτυξης, µέσω
της καταγραφής και εξέτασης των κυριότερων κοινωνικών, δηµογραφικών,
οικονοµικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Στόχος είναι η
αποτύπωση της συνολικής εικόνας του αγροτικού τοµέα στη ∆υτική
Μακεδονία, δίνοντας έµφαση στα κυριότερα θέµατα που καλείται να
επιλύσει η υπό κατάρτιση στρατηγική.
•

Τη διατύπωση των ενδογενών δυνατών και αδύνατων σηµείων, συγκριτικά
µε άλλες περιοχές.
Αποτελεί µία καταγραφή και παράθεση των παραγόντων που βρίσκονται,
έστω και µερικώς, υπό τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας και προάγουν ή
δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης.

•

Την ανάλυση των εξωτερικά προερχόµενων ευκαιριών και απειλών.
Συνιστά την αποτύπωση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος
που δεν είναι υπό τον άµεσο έλεγχο της τοπικής κοινωνίας και επηρεάζουν
ισχυρά την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας, σε ότι αφορά
ειδικότερα στον αγροτικό τοµέα.

Η ορθή και λεπτοµερής καταγραφή των ανωτέρω, συντελεί στην κατάστρωση της
στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος, παράγοντας ένα µίγµα δραστηριοτήτων
που

ως

στόχο

έχουν

τη
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αποσκοπώντας ταυτόχρονα στη «θεραπεία» των αδύνατων σηµείων και την
άµβλυνση των απειλών.
Η κατάστρωση της SWOT Analysis στηρίχθηκε στην ενδελεχή ανάλυση της
υφιστάµενης

κατάστασης,

όπως

αυτή

αποτυπώθηκε

από

τα

διαθέσιµα

τεχνικοοικονοµικά δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία.
Επιπρόσθετα, η δοµή της είναι τέτοια που κατηγοριοποιεί σωστά τα δυνατά και
αδύνατα σηµεία, προερχόµενα από την εκτίµηση του εσωτερικού περιβάλλοντος,
αποφεύγοντας τη σηµειακή εστίαση και στοχεύοντας πάντα στην ευρύτερη
περιγραφή οµαδοποιηµένων παραγόντων που αποδίδουν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις ενδογενείς παραµέτρους που συµβάλλουν στην κοινωνικοοικονοµική
εξέλιξη των επιλεγµένων περιοχών. Περιλαµβάνει τη διακριτή καταγραφή των
απειλών

και

ευκαιριών,

προερχόµενα

από

την

θεώρηση

του

εξωτερικού

περιβάλλοντος, βασισµένα στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις της
εν λόγω περιόδου, τα µεγέθη και οι τάσεις των οποίων επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά την δυναµική τους.
Υπό το πρίσµα αυτό, η διατύπωση ∆υνατών – Αδύνατων σηµείων, Ευκαιριών και
Απειλών σε πινακοποιηµένη πλέον µορφή, διαρθρώνεται όπως παρακάτω:
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

•

Ικανοποιητικό
εκµεταλλεύσεων

µέσο

µέγεθος

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

αγροτικών •
•

•

Ύπαρξη σηµαντικού αριθµού προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ

•

Τάση
διαµόρφωσης
παραγωγικής
βάσης •
προσανατολισµένης στα ποιοτικά – βιολειτουργικά
προϊόντα
•
Μοναδικότητα στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων

•
•

•

•

∆ιαφαινόµενη 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

∆υσµενής σχέση γεωργίας – κτηνοτροφίας
Υψηλή εξάρτηση φυτικής
επιδοτούµενες καλλιέργειες

παραγωγής

από

Μη επαρκής αριθµός µονάδων µεταποίησης –
τυποποίησης - εµπορίας 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
Ελλειπής συνεταιριστική δράση

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

∆ιαµόρφωση 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
•
Αξιοποίηση του χρηµατοδοτικού πλαισίου αναφορικά
µε την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου

Αυξηµένο κόστος παραγωγής λόγω της ανόδου της
τιµής του πετρελαίου και του υψηλού κόστους
χρήµατος

•

Βιώσιµη αξιοποίηση
αποθέµατος

∆ιεθνείς αγορές τροφίµων εξαιρετικά ευαίσθητες σε
διατροφικές κρίσεις

•

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

•

•

•

του

πλούσιου
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φυσικού •

ΑΝΚΟ

Σταδιακή
γεωργία

κατάργηση

του

προστατευτισµού

στη

Είσοδος στις διεθνείς αγορές χωρών χαµηλού κόστους
Περίπλοκο θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων
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7.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

7.1. Κεντρικός στόχος
Από τη συνδυαστική και δυναµική αξιολόγηση των ανωτέρω, διαµορφώνεται ο
Κεντρικός Στόχος για την αγροτική ανάπτυξη στη ∆υτική Μακεδονία που προτάσσει
την

«Αγροτική

ταυτότητα

στη

∆υτική

Μακεδονία

µε

βάση

την

πολυαπασχόληση, την οργάνωση, την 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 ∆υτική Μακεδονία µε ποιοτικά, ασφαλή & πιστοποιηµένα
αγροτικά προιόντα και µε ισχυρή διασύνδεση των κλάδων,
εξαγωγέας γνώσης και προϊόντων».

7.2. Άξονες προτεραιότητας
Ο παραπάνω κεντρικός στόχος θα πρέπει να προωθηθεί συστηµατικά µε µία σειρά
αξόνων, µέτρων, ενεργειών, έργων και δραστηριοτήτων που θα στηρίζουν το
προϊόν «από την παραγωγή µέχρι και το τραπέζι του καταναλωτή».
Προς το σκοπό αυτό προβλέπονται οι παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας:
1 ος Άξονας: Ανταγωνιστική παραγωγή
ΜΕΤΡΟ 1: Ποιοτική παραγωγή
∆ράση 1:

∆οµές στήριξης

Μέσα: 1. Οργανισµός ∆ΗΜΗΤΡΑ
2.
3.
4.
∆ράση 2:

Γενετικό υλικό – Ποιότητα προϊόντων

Μέσα: 1. Πιστοποίηση γενετικού υλικού
2. Υγιεινή και ασφάλεια
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3. Εστίαση στον καταναλωτή
4.
ΜΕΤΡΟ 2: Υποδοµές ανάπτυξης
∆ράση 1:

Εγγειοβελτιωτικά έργα

Μέσα: 1. Αρδευτικά (εκσυγχρονισµός, επέκταση, νέα)
2. Ταµιευτήρες ύδατος
3. Αναδασµοί και παράλληλα έργα αναδασµών
4.
5.
2 ος Άξονας: Υπεραξία της παραγωγής
ΜΕΤΡΟ 1: Επιτόπου αξιοποίηση
∆ράση 1:

Βελτίωση προστιθέµενης αξίας

Μέσα: 1. Μετασυλλεκτικός χειρισµός προϊόντων
2. Μεταποίηση
3. Πιστοποίηση
4. Υγιεινή και ασφάλεια
ΜΕΤΡΟ 2: ∆οµές στήριξης
∆ράση 1:

Βελτίωση ασφάλειας προϊόντων

Μέσα: 1. ΕΦΕΤ
2. Τοµεακά Ινστιτούτα
3.
3 ος Άξονας: Οργάνωση της εµπορίας
ΜΕΤΡΟ 1: Οργάνωση παραγωγών
Μέσα: 1. Οµάδα παραγωγών
2. Παραγωγικοί Συνεταιρισµοί
3.
ΜΕΤΡΟ 2: ∆ηµοπρατήρια
Μέσα: 1. Περιφερειακά ……..
2.
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3 ος Άξονας: ……………………
ΜΕΤΡΟ 1: ………………….
Μέσα: 1.
2.
3.
Τα ανωτέρω θα εφαρµοσθούν ειδικότερα για κάθε περιοχή και δραστηριότητα, στα
πλαίσια της εστιασµένης στρατηγικής που ακολουθεί.
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8.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ

ΖΩΝΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αγροτική ανάπτυξη δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί οριζόντια αλλά
εστιασµένη στρατηγική µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα περιοχών της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, τις εγγενείς δυνατότητες και τη δυναµική τους.
Στη συνέχεια θα πρέπει να επενδυθούν ανθρώπινοι πόροι, µέσα και οικονοµικοί
πόροι που θα αναδείξουν τα πλεονεκτήµατα των περιοχών αυτών και θα
οδηγήσουν στην ανταγωνιστική ανάπτυξη κλάδων και τοµέων παραγωγής.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί πολλαπλασιαστική δράση των διατιθέµενων
πόρων και θα δηµιουργηθεί ορατό αποτέλεσµα στην απασχόληση, στο εισόδηµα και
τελικά στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών µε βάση την αγροτική παραγωγή.
Η προαναφερθείσα εστιασµένη στρατηγική θα πρέπει να αφορά εξειδικευµένα σε
περιοχές – υποσύνολα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε τη µορφή ειδικών
ζωνών αγροτικής ανάπτυξης.
Προκειµένου να καθορισθούν οι ζώνες αγροτικής ανάπτυξης, χρησιµοποιήθηκε
σύνολο ειδικών κριτηρίων επιλογής, καθένα εκ των οποίων ενσωµατώνει έναν
ποσοτικό ή ποιοτικό δείκτη, ώστε να µετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία
συνδυαστικής αξιολόγησης.
Ειδικότερα, τα κριτήρια στα οποία ανταποκρίθηκε η επιλογή των ειδικών ζωνών,
οµαδοποιήθηκαν ως εξής:
1.

Το ακαθάριστο ετήσιο γεωργικό εισόδηµα / κάτοικο της περιοχής και η
σύγκρισή του µε το αντίστοιχο του Νοµού στον οποίο εντάσσεται η υπό
θεώρηση ζώνη αναδιάρθρωσης ή/και της Περιφέρειας.

2.

Το ακαθάριστο ετήσιο γεωργικό εισόδηµα/στρ. ή κεφαλή ζώου και η σύγκρισή
του µε το αντίστοιχο του Νοµού στον οποίο εντάσσεται η υπό θεώρηση ζώνη
αναδιάρθρωσης ή/και της Περιφέρειας.
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3.

Αριθµός

απασχολούµενων

στον

αγροτικό

τοµέα

/

συνολικό

αριθµό

απασχολούµενων και η σύγκρισή του µε το αντίστοιχο του Νοµού στον οποίο
εντάσσεται η υπό θεώρηση ζώνη αναδιάρθρωσης ή/και της Περιφέρειας.
4.

Οι χρήσεις γης µε ιδιαίτερη έµφαση στη γεωργική έκταση (καλλιεργούµενες
εκτάσεις και βοσκότοποι) κάθε ∆ήµου (πρώην ∆ηµοτικής Ενότητας) ως
ποσοστό της συνολικής έκτασης.

5.

Οι αρδευόµενες εκτάσεις ως ποσοστό της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης.

6.

Η πρωτογενής παραγωγή προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ΠΟΠ, ΠΓΕ),
η υφιστάµενη παραγωγική κατεύθυνση και η παραγωγή προϊόντων µε
µονοπωλιακά στοιχεία, εντός των ορίων κάθε προτεινόµενης ζώνης.
Στόχο αποτελεί ο εντοπισµός των περιοχών που διαθέτουν το κατάλληλο
παραγωγικό υπόβαθρο και δυναµικό, το οποίο είναι σε θέση αφενός να
ανταποκριθεί στην αναβάθµιση υπαρχόντων (βλ. εισαγωγή αποδοτικότερων
ποικιλιών) και την εισαγωγή νέων καλλιεργειών και καλλιεργητικών µεθόδων,
αλλά και να απορροφήσει και να αξιοποιήσει αποδοτικά τους παρεχόµενους
πόρους κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.

7.

Η ορεινότητα της περιοχής όπως αυτή ορίζεται βάσει της Οδηγίας 268/75 της
ΕΟΚ.

8.

Ο αριθµός των κατοίκων και η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού, η εξέλιξη του
πληθυσµού της περιοχής και η σύγκριση µε την εξέλιξη του πληθυσµού στο
Νοµό και την Περιφέρεια και η πυκνότητα του πληθυσµού της περιοχής και η
σύγκριση µε την πυκνότητα του πληθυσµού στο Νοµό και την Περιφέρεια.

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν επτά (7) διακριτές ζώνες, οι οποίες
οµαδοποιούνται βάσει κοινών γεωµορφολογικών, οικονοµικών και δηµογραφικών
δεικτών.
Οι τελευταίοι προέκυψαν από τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, στα οποία
αποδόθηκαν κατάλληλες βαρύτητες, προκειµένου να προσοµοιώσουν όσο το
δυνατόν καλύτερα τα κατά τόπους χαρακτηριστικά της Περιφέρειας.
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Στη συνέχεια εισήχθησαν σε κατάλληλο υπολογιστικό µοντέλο, το οποίο έδωσε τη
δυνατότητα οµογενοποίησης και βαθµολόγησής τους, ώστε η οµάδα µελέτης να
καταλήξει στις προαναφερθείσες επτά ζώνες.
1 η ζώνη :

Ολόκληρος ο Νοµός Γρεβενών και η περιοχή του Βοΐου Ν.Κοζάνης.

2 η ζώνη :

Μέρος του Ν.Κοζάνης (∆ήµος Ασκίου και Σιάτιστας κατά τη
διοικητική διαίρεση «Καποδίστριας»).

3 η ζώνη :

Το µεγαλύτερο µέρος του Ν.Καστοριάς.

4 η ζώνη :

Η περιοχή των Πρεσπών.

5 η ζώνη :

Οι ∆ήµοι Σερβίων (Καλλικράτης) και Κοζάνης (Καλλικράτης).

6 η ζώνη :

Το βόρειο τµήµα του Ν.Κοζάνης και η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου
Αµυνταίου.

7 η ζώνη :

Το µεγαλύτερο µέρος του Ν.Φλώρινας.

Επειδή όµως µόνο οι αριθµοί, τα στατιστικά και τα νούµερα, δεν αντιπροσωπεύουν
πολλές φορές την πραγµατική κατάσταση, κυρίως όσον αφορά την κοινωνική
διάρθρωση και την παράδοση, στα πλαίσια της διαβούλευσης για το παρόν
Επιχειρησιακό Σχέδιο, διατυπώθηκαν προτάσεις που ανταποκρίνονται περισσότερο
στην πραγµατικότητα όσον αφορά την επιλογή των ζωνών την οποία και
επαναπροσδιορίζουν.
Για

το

λόγο

αυτό,

προέκυψαν

ορισµένες

µικρές

διαφοροποιήσεις

που

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα καθώς και στον επισυναπτόµενο χάρτη.
Ειδική Ζώνη 1 :

Η πεδινή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και
λοφώδεις ορεινές – ηµιορεινές εκτάσεις του Βοΐου Ν.Κοζάνης.

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 ∆ήµου Πρεσπών.
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Ειδική Ζώνη 5 :

Το νότιο τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης µε τη
ευρύτερη περιοχή της λίµνης Πολυφύτου και τους ορεινούς
όγκους των Σερβίων (Πιέρια, Καµβούνια).

Ειδική Ζώνη 6 :

Η περιοχή του ∆ήµου Αµυνταίου.

Ειδική Ζώνη 7 :

Η περιοχή του ∆ήµου Φλώρινας.

Ειδική Ζώνη 8 :

Το λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας.

Ειδική Ζώνη 9 :

Η ορεινή περιοχή Γρεβενών και η περιοχή Γράµµου στο Ν.
Καστοριάς.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε µιας από τις εννέα (9) πλέον ζώνες, όπως
έχουν διαµορφωθεί – προσδιορισθεί, αναλύονται στη συνέχεια:

8.1. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανά Ειδική Ζώνη

Ειδική Ζώνη 1

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Καθαρό φυσικό περιβάλλον –
Ελάχιστα διαταραγµένο

• Λοφώδεις ορεινές και ηµιορεινές
εκτάσεις

• Παράδοση στην παραγωγή ιδιαίτερων
τοπικών ποιοτικών προϊόντων

• Μικρή παραγωγικότητα των εδαφών

• Υψηλό ποσοστό δασικών εκτάσεων
(κυρίως δρυοδάση)
• Ιδιαίτερη και πλούσια χλωρίδα
• Υψηλό ποσοστό βιοκαλλιεργειών και
βιολογικών προϊόντων ζωικής
προέλευσης

Ειδική Ζώνη 2

• Ανάπτυξη αγροτουριστικών
δραστηριοτήτων και χειµερινού
τουρισµού

• Ελάχιστες αρδευόµενες εκτάσεις
• Πληθυσµιακή υστέρηση – µεγάλες
ηλικίες πληθυσµού
• Ο καπνός, ως η κυριότερη πηγή
απασχόλησης και εισοδήµατος, έχει
εγκαταλειφθεί
• Έλλειψη συνεταιριστικής οργάνωσης

• Καθαρό φυσικό περιβάλλον –
Ελάχιστα διαταραγµένο

• Ορεινότητα της περιοχής

• Υψηλό ποσοστό βοσκοτόπων και
δασών
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• Ελάχιστο ποσοστό καλλιεργούµενης
γεωργικής γης
• Μικρό ποσοστό αρδευόµενων
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Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Ύπαρξη δοµών αγροτουριστικών
δραστηριοτήτων
• Παράδοση στην παραγωγή ιδιαίτερων
τοπικών ποιοτικών προϊόντων

εκτάσεων
• Μικρή παραγωγικότητα των εδαφών
• Μικρή πυκνότητα πληθυσµού

• Ιδιαίτερη και πλούσια χλωρίδα

• Έλλειψη έργων αξιοποίησης των
βοσκοτόπων

• Παραγωγή ονοµαστών κρασιών
(ιδιαίτερα του «Λιαστού»)

• Έλλειψη δοµών µεταποίησης –
τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

• Ύπαρξη αξιόλογων οικισµών
• Καθαρό φυσικό περιβάλλον
• Ύπαρξη µεγάλου ποσοστού ορεινών
όγκων και βοσκοτόπων

Ειδική Ζώνη 3

• Ύπαρξη αυτοφυών καστανεώνων
• Η δραστηριότητα της γούνας που
ευνοεί την ανάπτυξη εκτροφών
γουνοφόρων ζώων

• Ύπαρξη µεγάλου ποσοστού ορεινών
όγκων και µικρού ποσοστού γεωργικής
γης
• Ελάχιστες αρδευόµενες εκτάσεις
• Έλλειψη δοµών µεταποίησης –
τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

• Αξιοποίηση επιφανειακών νερών και
δυνατότητες άρδευσης
• Πόλος τουριστικής δραστηριότητας και
ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης τοπικής
γαστρονοµίας και διάθεσης προϊόντων
στους επισκέπτες

Ειδική Ζώνη 4

• Ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και
προστατευόµενη περιοχή (Εθνικός
∆ρυµός)
• Πόλος έλξης τουρισµού –
αγροτουρισµού
• Παράδοση στην καλλιέργεια του
φασολιού

• Ελάχιστη γεωργική γη για την άσκηση
ανάλογης δραστηριότητας
• Ελάχιστο ανθρώπινο δυναµικό και
µειωµένο ποσοστό ενεργού πληθυσµού
• Αποµακρυσµένη περιοχή και µεγάλες
αποστάσεις από τα κέντρα διάθεσης
των προϊόντων

• Ιδιαίτερο µικροκλίµα
• Ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
της βιολογικής γεωργίας
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Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Υψηλό ποσοστό γεωργικής γης και
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
γεωργικών δραστηριοτήτων

Ειδική Ζώνη 5

• Ύπαρξη αρδευτικών υποδοµών στη
νότια πλευρά της λίµνης Πολυφύτου
• ∆οµές τυποποίησης – εµπορίας
αγροτικών προϊόντων (Βελβεντό)
• Παράδοση στις δυναµικές καλλιέργειες
• Ιδιαίτερα κτηνοτροφικά προϊόντα του
ορεινού όγκου

• Ανυπαρξία υποδοµών, κυρίως
κτηνοτροφικών, στον ορεινό όγκο
• Έλλειψη δοµών έρευνας και στήριξης
των δυναµικών καλλιεργειών, κυρίως
της δενδροκαλλιέργειας
• Έλλειψη υποδοµών άρδευσης βόρεια
της λίµνης Πολυφύτου (% αρδευόµενες
εκτάσεις σε πολλά αγροκτήµατα)
• Εγκατάλειψη της προσοδοφόρου
καλλιέργειας του καπνού

• Ήπιο σχετικά µικροκλίµα
• Εγγύτητα µε το αστικό κέντρο της
Κοζάνης και την Εγνατία Οδό

Ειδική Ζώνη 6

• ∆υναµική συνεταιριστική δράση εκ
µέρους της ΕΑΣ Αµυνταίου
• Αναγνωρισµένη οινοπαραγωγική
περιοχή (οίνοι ποιότητας)
• Ύπαρξη επιφανειακών υδάτινων
πόρων και δυνατότητες άρδευσης
• Σηµαντική κτηνοτροφική ανάπτυξη

Ειδική Ζώνη 7

• Αναπτυγµένη κτηνοτροφική
δραστηριότητα (κυρίως βοοτροφία)
• Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας
στο µεγαλύτερο µέρος της ζώνης
• Ανάκαµψη παραδοσιακών προϊόντων
και δραστηριοτήτων (κηπευτικά,
φράουλες, οπωρικά)
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• ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες και
περιορισµοί στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων
• Έλλειψη έργων υποδοµής για την
άσκηση κτηνοτροφικής δράσης
• Περιορισµένη χρήση υδάτινων πόρων
και ανορθολογική εφαρµογή άρδευσης
• ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες και
περιορισµένη ανάπτυξη
δραστηριοτήτων
• Έλλειψη έργων υποδοµών (κυρίως
συλλογικών αρδευτικών έργων
• Ανυπαρξία δοµών διάθεσης –
τυποποίησης κτηνοτροφικών
προϊόντων (γάλα)
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Ειδική Ζώνη 8

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Ύπαρξη γεωργικών εκτάσεων υψηλής
παραγωγικότητας

• Έλλειψη έργων υποδοµών (κυρίως
αρδευτικών έργων)

• Εγγύτητα σε αστικά κέντρα (Κοζάνη –
Πτολεµαΐδα)

• Ελάχιστη παρουσία δοµών
µεταποίησης – τυποποίησης –
εµπορίας γεωργικών προϊόντων

• Αναπτυγµένη βοοτροφία στους γύρω
ορεινούς όγκους
• ∆ραστηριότητα της ∆ΕΗ (ορυχεία –
ΑΗΣ)

• Εξάντληση του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα (υπεράντληση εξαιτίας της
∆ΕΗ και των αρδεύσεων)
• Παθογενή εδάφη εξαιτίας της εντατικής
εκµετάλλευσης και της
µονοκαλλιέργειας

• Άµεση προσβασιµότητα στους
κεντρικούς οδικούς άξονες

• ∆ιαταραγµένη ισορροπία του φυσικού
περιβάλλοντος εξαιτίας της
δραστηριότητας της ∆ΕΗ (αέρας,
έδαφος, νερά)
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Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Αδιατάραχτο φυσικό περιβάλλον στο
µεγαλύτερο µέρος της έκτασης
• Μικρή πληθυσµιακή πυκνότητα
κατοίκων
• Παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών
κτηνοτροφικών προϊόντων

Ειδική Ζώνη 9

• Αλλαγή κοινωνικών προτύπων και
αντιστροφή του κλίµατος
µετανάστευσης και δηµιουργίας
ευκαιριών απασχόλησης
• Ύπαρξη µεγάλης έκτασης βοσκοτόπων,
κυρίως θερινών βοσκοτόπων

• ∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες,
ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς µήνες,
που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την
άσκηση γεωργοκτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων
• Αποσπασµατικές ενέργειες και δράσεις
σχετικά µε την τουριστική αξιοποίηση
των φυσικών διαθεσίµων
• Έλλειψη οργανωµένων φορέων
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος

• Παραγωγή υψηλής ποιότητας
αυτοφυών αρωµατικών φυτών

• Έντονη ανάµειξη χρήσεων γης και
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, που
πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται
(π.χ. βοσκή, θηράµατα, άγρια πανίδα)

• ∆ιαχειριζόµενα δάση µε σηµαντική
παραγωγή τεχνικού ξύλου και
καυσόξυλου

• Έλλειψη έργων υποδοµής, τόσο για την
κτηνοτροφική δραστηριότητα, όσο και
για τον τουρισµό
• Έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού,
ιδιαίτερα παραγωγικού δυναµικού,
λόγω της µεταναστευτικής τάσης
δεκαετιών
• Έλλειψη καλλιεργούµενων εκτάσεων
υψηλής παραγωγικότητας και ύπαρξη
οριακών αποδόσεων εκτάσεων
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8.2. Ειδική περιγραφή της 9ης ζώνης, ορεινή περιοχή Γρεβενών και περιοχή
Γράµµου στο Ν. Καστοριάς
Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει τις περιοχές που καλύπτουν οι ορεινοί όγκοι Γρεβενών
και Καστοριάς, όπου η παραγωγή αγροτικών προϊόντων συνίσταται µόνο στην
εκτροφή ζώων, παράλληλα µε την αξιοποίηση των δασών και την δραστηριότητα
του αγροτουρισµού.
Οι ορεινές γεωργικές εκµεταλλεύσεις έχουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε
σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές. Οι κλίσεις του εδάφους και το ραγδαία
εναλλασσόµενο

ανάγλυφο

δεν

ευνοούν

την

ύπαρξη

µεγάλων

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων. Στις ορεινές περιοχές δεν είναι εύκολο να εφαρµοστούν µηχανικά
συστήµατα παραγωγής λόγω του τοπογραφικού ανάγλυφου αλλά και της µεγάλης
ηλικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι δεν είναι εύκολα επιδεκτικοί
σε µη παραδοσιακές µεθόδους. Εξάλλου, η επιδίωξη µεγιστοποίησης των γεωργικών
αποδόσεων δεν θα πρέπει θεωρητικά να αποτελεί στόχο για την Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, γιατί θα οδηγήσει σε αδιέξοδα που θα σχετίζονται
µε τη δυσκολία εύρεσης εργατικών χεριών, τη στιγµή που οι περιοχές αυτές
διαρκώς εγκαταλείπονται, µε τη δυσκολία διακίνησης των γεωργικών προϊόντων,
άρα και την αµφίβολη εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού γεωργικού εισοδήµατος,
αλλά και την υποβάθµιση του ιδιαίτερα ευαίσθητου, εύθραυστου και ευάλωτου
ορεινού περιβάλλοντος και των πολύτιµων οικοσυστηµάτων του.
Στις περιοχές αυτές κυρίαρχη χρήση γης αποτελούν οι βοσκότοποι. Ακόµα και οι
εκτάσεις µε πυκνή ή αραιή δασοκάλυψη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
βοσκότοποι και επιβάλλεται µάλιστα να βόσκονται, σύµφωνα πάντα µε τους
περιορισµούς που τίθενται σε περιοχές διαχείρισης των δασών.
Οι περιοχές που βρίσκονται στην 9η ζώνη, όπως φαίνονται στον επισυναπτόµενο
χάρτη, µπορεί και πρέπει να αποτελέσουν πεδίο ενός εναλλακτικού τρόπου
διαχείρισης µε τους κανόνες της ορθολογικής αξιοποίησης.
Εκτός του τοµέα της δασοπονίας, θα πρέπει να υπάρξει επαναδραστηριοποίηση της
λιβαδοπονικής µορφής εκτροφής των ζώων, καθώς επίσης τουριστική αξιοποίηση
µε όλες τις µορφές αγροτουρισµού (εκκλησιαστικού, ορεινού, περιπατητικού,
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κυνήγι κ.α.), µε ακόµη µεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων (φυσιολατρεία,
αναρρίχηση, πεζοπορία, ράφτιγκ κ.α.
Ο συνδυασµός του φυσικού περιβάλλοντος, των δραστηριοτήτων του πρωτογενή
τοµέα και του αγροτουρισµού µπορεί να συµβάλλει στη στήριξη της τοπικής
οικονοµίας.
Ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη χρήση των λιβαδιών, έργα και
δράσεις που προτείνονται, είναι:
•

Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων που απαντώνται στην περίµετρο των
βοσκοτόπων για την κατασκευή έργων ποτισµού, µε στόχο την αξιοποίηση
της νοµής σε περιοχές που δεν είναι προσιτές λόγω έλλειψης νερού.

•

Αντιµετώπιση φαινοµένων διάβρωσης σε καθορισµένες περιοχές, που είναι
αποτέλεσµα της υπερβόσκησης.

•

Ως θεσµικό µέτρο προτείνεται η «λιβαδοπονική» µορφή αξιοποίησης των
βοσκοτόπων µε τη µακροχρόνια παραχώρηση για χρήση.

Η µορφή της κτηνοτροφικής δράσης δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους
ορεινούς όγκους της ∆υτ. Μακεδονίας. Μπορεί όµως να εφαρµοστεί σε επιλεγµένες
περιοχές, όπου η υφιστάµενη βοσκοφόρτωση δεν είναι µεγάλη και εκεί όπου δεν
υπάρχουν προβλήµατα υπερβόσκησης από τη σηµερινή διαχείριση. Επιπλέον δε, η
ορθολογική διαχείριση απαιτεί τη συναίνεση των χρηστών (κτηνοτρόφων) και τη
βούληση των ΟΤΑ.
Τέλος, αξιόλογη δραστηριότητα αποτελεί η συλλογή αυτοφυών φυτών
(αρωµατικών

και

φαρµακευτικών)

καθώς

και

η

συλλογή

άγριων

µανιταριών και τρούφας.
Στις ζώνες αγροτικής ανάπτυξης που οριοθετήθηκαν και περιγράφηκαν προηγούµενα,
µπορεί να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή που προέκυψε µε αξιοποίηση των κριτηρίων
που προαναφέρθηκαν αλλά και της δηµόσιας διαβούλευσης που ακολούθησε και έδωσε
την ευκαιρία διατύπωσης τεκµηριωµένων και αξιολογηθέντων από την Οµάδα Μελέτης
και την Οµάδα Εργασίας προτάσεων που επαναπροσδιόρισαν, ως στόχευση και όχι
αποκλειστικά, τις ζώνες και εµπλούτισαν – εξειδίκευσαν περαιτέρω τις αγροτικές
δραστηριότητες και παραγωγές εντός αυτών που, σηµειωτέον, δεν είναι επίσης
αποκλειστικές.
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Εκτός από τα παραπάνω προέκυψαν σηµαντικά ευρήµατα και προτάσεις και για λοιπές
αναγκαιότητες και θεσµικές παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη
και ειδικότερα στην παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιηµένων και τελικά ανταγωνιστικών
αγροτικών προϊόντων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, γνωστών µε την έκφραση
«καλάθι αγροτικών προϊόντων».
Για όλα τα παραπάνω έγινε συστηµατική καταγραφή ανά ειδική ζώνη, κατάταξη,
συγκριτική αξιολόγηση και ανάδειξη

των χαρακτηριστικών

των προϊόντων, των

προτάσεων πιστοποίησης, των προτάσεων οργάνωσης της παραγωγής, των προτάσεων
υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων για κάθε Π.Ε. και ζώνη αγροτικής ανάπτυξης καθώς
και την οργάνωση της εµπορίας.
Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η σηµαντικότητα και η αποτελεσµατικότητα της
σχεδιασθείσας και υλοποιηθείσας διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης.
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9.

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

9.1. Μεθοδολογία και µέσα
Η δηµόσια διαβούλευση αποτέλεσε µια ανοικτή και ουσιαστική διαδικασία µε όλους
τους εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους Φορείς αλλά και πολίτες, οι οποίοι
κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις - προτάσεις τους µέχρι 30 Οκτωβρίου 2011.
Σε εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για
το «καλάθι προϊόντων ∆υτικής Μακεδονίας», υλοποιήθηκε µε τις παρακάτω
ενέργειες:

α.

συνεντεύξεις σε τοπικά Μέσα (τηλεόραση, έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ)

β.

δελτία τύπου

γ.

spot στην τηλεόραση και Ραδιοφωνικά µηνύµατα

δ.

συναντήσεις εργασίας στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες

ε.

προσθήκη στην ιστοσελίδα, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και της
ΑΝΚΟ,

ειδικής ενότητας για το «καλάθι των προϊόντων της ∆υτικής

Μακεδονίας».
Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε ευρεία δηµοσιοποίηση προκειµένου να
γνωστοποιηθεί το Πρόγραµµα στο ευρύ κοινό µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των
τοπικών κοινωνιών ώστε να συµµετάσχουν στις επιτόπου συναντήσεις για
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών καθώς και τη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων.
Επιπρόσθετα, δηµιουργήθηκε ειδικό τηλεοπτικό spot και ραδιοφωνικό µήνυµα που
µεταδόθηκαν στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων ως ακολούθως:

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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Ανοικτές

συναντήσεις

εργασίας

–

ηµερίδες

πραγµατοποιήθηκαν

σε

κάθε

Περιφερειακή Ενότητα µε συµµετοχή αγροτών, καλλιεργητών, κτηνοτρόφων,
αγροτικών συνεταιρισµών, Οµάδων Παραγωγών, στελεχών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, γεωπόνων και ενδιαφεροµένων πολιτών µε σκοπό την ενηµέρωσή
τους για τις δράσεις του «Καλαθιού», τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για
τους στόχους και τα προσδοκώµενα οφέλη από την υλοποίησή του.
Πραγµατοποιήθηκαν

τέσσερις

(4)

συναντήσεις

εργασίας

στις

Περιφερειακές

Ενότητες ως ακολούθως :
•

11 Οκτωβρίου στην ΠΕ Γρεβενών

•

13 Οκτωβρίου στην ΠΕ Φλώρινας

•

17 Οκτωβρίου στην ΠΕ Καστοριά

•

19 Οκτωβρίου στην ΠΕ Κοζάνης

Προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν στις συναντήσεις συνολικά 123 Φορείς ενώ
στάλθηκε έγκαιρα και παραλήφθηκε το παρακάτω ενηµερωτικό υλικό προκειµένου
να ενηµερωθούν ενόψει των συναντήσεων:

α.

Ερωτηµατολόγιο

καταγραφής

αναπτυξιακών

δυνατοτήτων

της

∆υτικής

Μακεδονίας, καταγραφής προβληµάτων και προτεινόµενων έργων.
β.

Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης έργου / µελέτης

γ.

Πίνακες έργων υποδοµών αγροτικής ανάπτυξης ανά Περιφερειακή Ενότητα
που υλοποιούνται, βρίσκονται σε φάση ένταξης ή προτείνονται για ένταξη και
θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη.

δ.

Προεπιλεγµένες ζώνες αγροτικής ανάπτυξης

ε.

Συνοπτική περιγραφή των επτά βασικών σηµείων που θα περιλαµβάνει το
«καλάθι της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

Αναλυτικός πίνακας µε τους φορείς που προσκλήθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα
καθώς και παρουσίαση του ενηµερωτικού υλικού παρατίθεται στο Παράρτηµα του
παρόντος.
Οι συναντήσεις στέφθηκαν µε απόλυτη επιτυχία τόσο από άποψη συµµετεχόντων
όσο και λόγω της γόνιµης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.
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Στη συνέχεια ακολούθησε, από την ΑΝΚΟ, η συλλογή, κωδικοποίηση, επεξεργασία
και αξιολόγηση του υλικού διαβούλευσης, η σύνθεση των απόψεων και ιδεών
προκειµένου στη συνέχεια να γίνει συνάντηση της Οµάδας Εργασίας.

9.2. Αποτελέσµατα διαβούλευσης
Κατατέθηκαν εγγράφως 24 ερωτηµατολόγια και 10 προτάσεις - απόψεις και
αξιολογήθηκε µία συναφής αρθρογραφία.

9.2.1. Ερωτηµατολόγια
1.

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών

2.

∆ήµος ∆εσκάτης

3.

Μελισσοκοµικός Σύλλογος Ν. Γρεβενών

4.

ΕΑΣ Γρεβενών

5.

Κτηνοτροφικός Συν/σµός Βοίου

6.

Αγροτικός Συν/σµός Γυναικών Αγίου Γεωργίου

7.

Συνεταιρισµός Παραγωγών Πιπεριάς Καλονερίων

8.

Σύλλογος Αµπελουργών - Οινοποιών Σιάτιστας «Ο Άγιος Τρύφωνας»

9.

Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. - ΑΝΚΑΣ

10. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς
11. ∆ήµος Καστοριάς
12. ∆ήµος Ορεστίδος
13. ∆ήµος Νεστορίου
14. ∆ήµος Πρεσπών
15. ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
16. Αµπελώνας Καµκούτη
17. Ένωση Αγροτικών Συν/σµών Αµυνταίου
18. ∆ήµος Φλώρινας
19. Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ
20. Μαρία Παναγιωτίδου
21. Γιώργος Τσανακτσίδης

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 86/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

22. Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης
23. Αγροτικός Συνεταιρισµός Πολυδύναµων φυτών
24. ∆ήµος Εορδαίας

9.2.2. Λοιπές προτάσεις
1.

Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

2.

ΕΑΣ Φλώρινας – Αλαµπάκης Β.

3.

∆οκουλιανίδης Αναστάσιος

4.

Αναστασιάδη Μαρία

5.

∆ήµος Αµυνταίου, Τοπική Κοινότητα Αετού

6.

Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτρης, εκπρόσωπος ∆. ∆εσκάτης

7.

Αγροτικός & Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός ∆. Μακεδονίας

8.

Γεωτεχνικό επιµελητήριο ∆υτικής Μακεδονίας

9.

Ένωση Νέων Αγροτών Καστοριάς

10. Γεωπονικός σύλλογος Φλώρινας

9.2.3. Συναφής αρθρογραφία
1. Παραϊορδανίδης Γιάννης, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας

Σηµειώνεται ότι ανά ειδική ζώνη κατατέθηκε ο παρακάτω αριθµός ερωτηµατολογίων:

Γρεβενά
- Βόιο

Ασκιο Σιάτιστα

Καστοριά

Πρέσπες

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου Ορεινά
Σέρβια Πιέρια

6

2

4

1

3
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Αµύνταιο

Φλώρινα

1

1

ΑΝΚΟ

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

5

Ορεινά
Γρεβενά –
Καστοριά

Σύνολο

1
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9.3. Παρουσίαση των βασικών σηµείων του ερωτηµατολογίου ανά ειδική ζώνη

Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων προέκυψαν χρήσιµα στοιχεία ανά
ειδική ζώνη αγροτικής ανάπτυξης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα προϊόντα ανά
ειδική ζώνη ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των
καλλιεργητών και το εισόδηµα.
Η σειρά κατάταξης των προϊόντων στον παρακάτω πίνακα ανά ειδική ζώνη
αναδιάρθρωσης προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια ανά ειδική ζώνη που κατατέθηκαν.
Πιο συγκεκριµένα:
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ΑΝΚΟ

Σελ. 88/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΖΩΝΗ 1η

Γρεβενά - Βόιο

ΖΩΝΗ 2η

Ασκιο Σιάτιστα

ΖΩΝΗ 3η

Καστοριά

ΖΩΝΗ 4η

ΖΩΝΗ 5η

ΖΩΝΗ 6η

ΖΩΝΗ 7η

ΖΩΝΗ 8η

ΖΩΝΗ 9η

Πρέσπες

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου Ορεινά Σέρβια Πιέρια

Αµύνταιο

Φλώρινα

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

Ορεινά
Γρεβενά Καστοριά

Σηµαντικά προϊόντα ανά ειδική ζώνη ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των καλλιεργητών και το εισόδηµα

Όσπρια

Όσπρια
(φασόλια)

Όσπρια
(φασόλια,
φακές)

Όσπρια
(φασόλια)

Οπωρικά

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Αιγοπρόβειο
γάλα

Σιτηρά

Αιγοπρόβειο
γάλα

Αιγοπρόβειο
γάλα
(τυροκοµικά)

Αιγοπρόβειο
γάλα
(τυροκοµικά)

Γουνοδέρµατα

Βόειο κρέας
αυτόχθονων
φυλών

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Οπωρικά

Αγελαδινό γάλα

Αραβόσιτος

Αιγοπρόβειο
κρέας

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Κηπευτικά
(τοµάτα)

Κρέας
αµνοεριφίων

Μηδική

Αρωµατικά φαρµακευτικά
φυτά

Κρέας
αµνοεριφίων

Πατάτες

Βόειο κρέας

Κρέας
αµνοεριφίων

Γουνοδέρµατα

Αιγοπρόβειο
γάλα
(τυροκοµικά)

Αιγοπρόβειο
γάλα
(τυροκοµικά)

Αραβόσιτος

Κηπευτικά
(πιπεριά)

Αγελαδινό κρέας

Οπωρικά

Τεχνική ξυλεία

Βιολογικά

Κρέας
αµνοεριφίων

Οπωρικά

Βιολογικά

Σιτηρά

Γάλα
(τυροκοµικά)

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Βόειο γάλα
(γαλακτοκοµικά)

Καυσόξυλα

Μέλι

Κηπευτικά

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Μηδική

Αγελαδινό γάλα

Κρέας
αµνοεριφίων

Πατάτες

Ζαχαρότευτλα

Σιτηρά

Αρωµατικά φυτά

Πατάτες

Αραβόσιτος

Κηπευτικά

Κτηνοτροφικά
φυτά

Φράουλες

Μηδική

Μανιτάρια

Πιπεριά κόκκινη
(τύπου
Φλωρίνης)

Κάστανα

Καπνός

Πατάτες

Οπωρικά
προϊόντα

Μέλι

Αρωµατικά φαρµακευτικά
φυτά

Καρπούζια –
πεπόνια

Αρωµατικά φαρµακευτικά
φυτά

Καρύδια αµύγδαλα

Όσπρια Φασόλια

Φασόλια

Ενεργειακά
φυτά

Οπωρικά

Σιτηρά

Μέλι

Κρέας
αµνοεριφίων

Σιτηρά
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ΑΝΚΟ

Φασόλια

Θερµοκηπιακά
είδη

Σελ. 89/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΖΩΝΗ 1η

ΖΩΝΗ 2η

ΖΩΝΗ 3η

ΖΩΝΗ 4η

Γρεβενά - Βόιο

Ασκιο Σιάτιστα

Καστοριά

Πρέσπες

Παραδοσιακά
προιόντα

Αραβόσιτος

Τρούφα

Μηδική

ΖΩΝΗ 5η
Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου Ορεινά Σέρβια Πιέρια
Αιγοπρόβειο
γάλα
(τυροκοµικά)

ΖΩΝΗ 6η

ΖΩΝΗ 7η

ΖΩΝΗ 8η

ΖΩΝΗ 9η

Αµύνταιο

Φλώρινα

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

Ορεινά
Γρεβενά Γράµµος

Αραβόσιτος

Ηλιόσπορα

Κηπευτικά

Καπνός

Κεράσια

Αρωµατικά φαρµακευτικά
φυτά

Κεράσι

Κάστανα

Πατάτες

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Κτηνοτροφικά
φυτά

Όσπρια

Κηπευτικά
Αραβόσιτος
Μηδική
Αγελαδινό γάλα
∆ηµητριακά
Καρύδια
Ψυχανθή
Βιολογικές
ζωοτροφές

[[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 90/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Παρουσίαση βασικών σηµείων ανά ειδική ζώνη αναδιάρθρωσης :
1 η Ειδική ζώνη

Γρεβενά – Βόιο

αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:
6
5
4
3
2
1
0

Σειρά1

Αιγοπ Όσπ ρ Κρέας Βιολο Αρωµ Κεράσ
Κηπ ε Αραβ Αγελα Μανιτ Βιολο Παραδ
Μέλι Σιτηρά
ρόβειο ια αµνοε γικά ατικάφ ια
υτικά όσιτος δινό άρια γικές οσιακ
6

5

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

σαλιγκάρια

•

ξηροί καρποί

•

προϊόντα κυψέλης : µέλι, γύρη και προπόλη.

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

Σιτηρά

•

Όσπρια

•

κηπευτικά (πιπεριές, µπάµιες, κλπ)

•

Αγελαδινό γάλα

•

Αµπελοοινικά (κρασί)

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Όσπρια

•

Κεράσια

•

Μέλι

•

Βιολογικές ζωοτροφές

[[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 91/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

•

Βιολογικά

•

Αµπελοοινικά (κρασί)

•

Αγελαδινό γάλα

•

Ρεβίθια

•

Κηπευτικά

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

•

Σιτηρά

•

Όσπρια

•

Ρεβίθια ∆εσκάτης

•

Μέλι

•

Κρέας αµνοεριφίων

•

Παραδοσιακά προϊόντα

•

Κατσικάκι ∆εσκάτης

•

Τοµάτα Καραµπόλα

•

Βιολογικά

•

Αγελαδινό γάλα
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ΑΝΚΟ

Σελ. 92/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

2η Ειδική ζώνη
Άσκιο - Σιάτιστα
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:

1

0

Σειρά1

Όσπ ρια
(φασόλια)

Αµπ ελοοινικά
(κρασί)

Γουνοδέρµατα

Κηπ ευτικά

Μηδική

1

1

1

1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Μήλα και

•

Αχλάδια

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

σιτηρά

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Αµπελοοινικά (κρασί)

•

Κηπευτικά

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Όσπρια

•

Κηπευτικά (πιπεριές Φλώρινας)
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ΑΝΚΟ

Σελ. 93/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3η Ειδική ζώνη
Καστοριά
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:
4

3

2

1

0

Όσπρια
Γουνοδέρµ
Κηπευτικά
(φασόλια,
Οπωρικά
ατα
(τοµάτα)
φακές)

Σειρά1

4

3

3

Κάστανα

Αµπελοοιν
ικά (κρασί)

Πατάτες

2

2

2

2

Αιγοπρόβε
Αρωµατικά
ιο γάλα
φυτά
(τυροκοµικ
1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Σαλιγκάρια

•

Ιπποφαές

•

Μανιτάρια

•

Ενεργειακά φυτά (Αγριαγκινάρα, Ηλιόσπορος, Ελαιοκράµβη)

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

Οπωρικά

•

Κάστανα

•

Κηπευτικά (τοµάτα)

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Πατάτες

•

Κρέας αµνοεριφίων

•

Όσπρια

•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

•

Κηπευτικά

•

Γουνοδέρµατα

[[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 94/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

•

Οσπρια

•

Πατάτες

•

Βόειο κρέας

•

Αιγοπρόβειο κρέας

•

Αµπελοοινικά (κρασί)

•

Γουνοδέρµατα

[[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 95/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4η Ειδική ζώνη
Πρέσπες
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:

1

0

Σειρά1

Όσπ ρια (φασόλια)

Βόειο κρέας

Κρέας αµνοεριφίων

Αιγοπ ρόβειο γάλα
(τυροκοµικά)

1

1

1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

•

Μέλι

•

Τρούφα

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

Όσπρια (φασόλια)

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

•

Αιγοπρόβειο κρέας

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

•

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

[[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 96/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

5η Ειδική ζώνη

Παραλίµνια περιοχή Πολυφύτου

αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

– Ορεινά Σέρβια - Πιέρια

Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:
4

3

2

1

0
Οπ ωρικά
Σειρά1

Αµπ ελοοινι Αρωµατικά Αιγοπ ρόβει
κά (κρασί)
φυτά ο γάλα

4

1

1

1

Μηδική

Αραβόσιτος

Πολυδύναµ
α φυτά

1

1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Πολυδύναµα φυτά

•

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

•

Σαλιγκάρια

•

Καρύδια – αµύγδαλα

•

Καλλιέργεια γηγενών ποικιλιών αµπέλου

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

Οπωρικά (παλαιές ποικιλίες µήλων, δαµάσκηνα, κηπευτικά και κυδώνια)

•

Κηπευτικά

•

Αγελαδινό γάλα

•

Σιτηρά

•

Καπνός

•

Πατάτες

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Αµπελοοινικά (κρασί)

•

Πολυδύναµα φυτά
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ΑΝΚΟ

Σελ. 97/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

•

Μέλι

•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

•

Σιτηρά

•

Καρύδια - αµύγδαλα

•

Κτηνοτροφικά φυτά

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Αµπελοοινικά (κρασί)

•

Αιγοπτρόβειο γάλα

•

Αγελαδινό γάλα

•

Καρύδια - αµύγδαλα
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ΑΝΚΟ

Σελ. 98/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6η Ειδική ζώνη
Αµύνταιο
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:
1

0
Οπωρικά

Κηπευτικά
(πιπεριά)

1

1

Σειρά1

Εν εργειακές
Γάλα
Κρέας
καλλιέργειες (τυροκοµικά) αµν οεριφίων
1

1

1

Πατάτες

Αρωµατικά
φυτά

1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

ξηροί καρποί

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

Αµπελοοινικά (κρασί)

•

Ενεργειακές καλλιέργειες

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Οπωρικά

•

Κηπευτικά (πιπεριά)

•

Γλυκάνισος

•

Γάλα (τυροκοµικά)

•

Κρέας αµνοεριφίων

•

Πατάτες
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ΑΝΚΟ

Σελ. 99/255
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

7η Ειδική ζώνη
Φλώρινα
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:
1

0

Αιγοπρόβειο Αγελαδιν ό
γάλα
γάλα

Σειρά1

1

1

Κρέας
αµν οεριφίω

Αγελαδιν ό
κρέας

Αµπελοοιν ι
κά (κρασί)

Πατάτες

Οπωρικά
προϊόν τα

Φασόλια

1

1

1

1

1

1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Κηπευτικά (πιπεριά Φλωρίνης)

•

Παντζάρια

•

πράσινο φασολάκι

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

φράουλες

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Αγελαδινό γάλα

•

Αγελαδινό κρέας

•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

•

Κρέας αµνοεριφίων

•

Κηπευτικά (πιπεριές Φλώρινας)

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Αγελαδινό γάλα

•

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

•

Αγελαδινό κρέας

•

Κρέας αµνοεριφίων

•

Κηπευτικά (πιπεριές Φλώρινας)
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ΑΝΚΟ

Σελ. 100/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

8η Ειδική ζώνη
Λεκανοπέδιο Κοζάνης - Εορδαίας
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:
3

2

1

0
Αραβόσιτος

Πατάτες

Οπωρικά

Σιτηρά

Εν εργειακές
καλλιέργεις

Μηδική

Μέλι

Κεράσι

Αιγοπροβατ
οτροφία
(γάλα-

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Σειρά1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

•

Θερµοκηπιακά είδη

•

Μέλι

•

Ενεργειακά φυτά

•

Κεράσι

•

Καρύδια – κάστανα

•

Μανιτάρια

•

Σαλιγκάρια

Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή τάση
εγκατάλειψης:
•

Ζαχαρότευτλα

•

Καπνός

•

Μέλι

•

Σιτηρά

•

Πατάτες

•

Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά)
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ΑΝΚΟ

Σελ. 101/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Πατάτες

•

Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά)

•

Μέλι

•

Κτηνοτροφικά φυτά

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Πατάτες

•

Μέλι

•

Οπωρικά
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ΑΝΚΟ

Σελ. 102/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

9η Ειδική ζώνη
Ορεινά Γρεβενά - Καστοριά
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
Προϊόντα για τα οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ή αυξητική τάση:

1

0

Αιγοπρόβειο
γάλα

Αιγοπρόβειο
κρέας

Βόειο κρέας

1

1

1

Σειρά1

Γουν οδέρµατα Τεχ ν ική ξυλεία
1

1

Καυσόξυλα
1

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του ιδίου προϊόντος στα
ερωτηµατολόγια που κατατέθηκαν

Νέα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

•

Σαλιγκάρια

•

Ενεργειακά φυτά

•

Καρύδια - αµύγδαλα

Ανάγκη σύστασης Οµάδας Παραγωγών για τα κάτωθι προϊόντα:
•

Αιγοπρόβειο γάλα

•

Αιγοπρόβειο κρέας

•

Βόειο κρέας

•

Υλοτοµικά προϊόντα

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας:
•

Αιγοπρόβειο γάλα

•

Αιγοπρόβειο κρέας

•

Βόειο κρέας
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ΑΝΚΟ

Σελ. 103/255
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

9.4. Αξιολόγηση των στοιχείων
9.4.1. Ως προς τα προϊόντα
Από την επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων της διαβούλευσης, που
προέκυψαν:
-

από τα ερωτηµατολόγια και τις έγγραφες προτάσεις,

-

από τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά τις συναντήσεις εργασίας στις
τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες αλλά και

-

από τους εκπροσώπους των αρµόδιων Υπηρεσιών

προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα:
α. Τα σηµαντικότερα προϊόντα στη ∆υτική Μακεδονία ως προς τον ποιοτικό
χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των καλλιεργητών αλλά και το
εισόδηµα αναδεικνύονται παρακάτω:
ΖΩΝΗ
1η

ΖΩΝΗ
2η

ΖΩΝΗ
3η

ΖΩΝΗ
4η

ΖΩΝΗ
5η

ΖΩΝΗ
6η

ΖΩΝΗ
7η

ΖΩΝΗ
8η

ΖΩΝΗ
9η

Φλώρινα

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

Ορεινά
Γρεβενά Καστοριά

Σύνολο

Αµύνταιο

Χ

Χ

9

Χ

8

Γρεβενά
- Βόιο

Ασκιο Σιάτιστα

Καστοριά

Πρέσπες

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου Ορεινά
Σέρβια Πιέρια

Αιγοπρόβειο γάλα
(τυροκοµικά)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κρέας αµνοεριφίων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Όσπρια

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

7

Αµπελοοινικά
(κρασί)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

7

Αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

6

Οπωρικά

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

6

Αραβόσιτος

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

6

Σιτηρά

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

6

Κηπευτικά

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μηδική

Χ

Χ

Σηµαντικά
Προιόντα

Πατάτες

Χ

Χ

Μέλι

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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5
Χ

5

Χ

Χ

5

Χ

Χ

Χ

Χ

Βόειο κρέας

Χ

Χ

Χ

4

Χ

ΑΝΚΟ

5

Σελ. 104/255
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΖΩΝΗ
1η
Σηµαντικά
Προιόντα

Γρεβενά
- Βόιο

ΖΩΝΗ
2η

Ασκιο Σιάτιστα

ΖΩΝΗ
3η

Καστοριά

ΖΩΝΗ
4η

ΖΩΝΗ
5η

ΖΩΝΗ
6η

ΖΩΝΗ
7η

ΖΩΝΗ
8η

ΖΩΝΗ
9η

Πρέσπες

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου Ορεινά
Σέρβια Πιέρια

Αµύνταιο

Φλώρινα

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

Ορεινά
Γρεβενά Καστοριά

Χ

Χ

4

Αγελαδινό γάλα

Χ

Βιολογικά

Χ

Μανιτάρια

Χ

Χ

2

Κάστανα

Χ

Χ

2

Χ

2

Γουνοδέρµατα

Χ

Σύνολο

Χ

Κεράσια

2

Χ

Χ

2

Χ

Ελαιοκοµικά

1

Χ

Βιολογικές
Ζωοτροφές

1

Χ

Φράουλες

1

Χ

Τεχνική ξυλεία καυσόξυλα

Χ

Η σειρά κατάταξης των προϊόντων στον ανωτέρω πίνακα και κατά συνέπεια στο
διάγραµµα που ακολουθεί προκύπτει από το άθροισµα εµφάνισης του κάθε
προϊόντος στις ζώνες αναδιάρθρωσης και δεν αναφέρεται στη σηµαντικότητα
του προϊόντος στη συγκεκριµένη ζώνη.
Σηµαντικότερα προϊόντα στη ∆υτική Μακεδονία
10
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ΑΝΚΟ

Σελ. 105/255

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

β. Τα νέα προϊόντα κατά ζώνη στη ∆υτική Μακεδονία για τα οποία υπάρχει
ενδιαφέρον εκ µέρους των καλλιεργητών καταγράφονται παρακάτω:

Προιόντα

Γρεβενά
- Βόιο

Ασκιο Σιάτιστα

Καστοριά

Ενεργειακά φυτά

Χ

Αρωµατικά φαρµακευτικά
φυτά

Χ

Ξηροί καρποί

Χ

Σαλιγκάρια

Χ

Πρέσπες

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου
- Ορεινά
Σέρβια Πιέρια

Χ

Χ

Χ

Φλώρινα

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

Ορεινά
Γρεβενά Καστοριά

Σύνολο

Χ

Χ

Χ

Χ

5

Χ

Χ

5

Χ

Χ

Μανιτάρια τρούφα
Πολυδύναµα
φυτά (ιπποφαές)

Αµύνταιο

Χ

Χ
Χ

5
5
3

Χ

2

Χ

Μέλι

Χ
Χ

χ

Χ

Χ

Οπωρικά

Χ
Χ

Χ

2

Χ

2

Χ

Κηπευτικά
Κτηνοτροφικά
φυτά

1
Χ

1

Νέα προϊόντα στη ∆υτική Μακεδονία

5

4

3

2

1

0
Ενεργειακά
φυτά

Αρωµατικά - Ξηροί καρποί Σαλιγ κάρια
φαρµακευτικ ά
φυτά
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Μανιτάρια -

Πολυδύναµα

τρούφα

φυτά

Μέλι

Οπωρικ ά

Κηπευτικά Κτηνοτροφικά
φυτά

(ιπποφαές)

ΑΝΚΟ
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

γ. Τα προϊόντα ανά ειδική ζώνη για τα οποία ζητείται να γίνουν διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας, τόσο γιατί αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα,
όσο και για να αποκτήσουν αναγνωρισιµότητα στο ευρύ κοινό καταγράφονται
στη συνέχεια:

Προϊόντα

Αιγοπρόβειο γάλα
(τυροκοµικά)
Κρέας αµνοεριφίων
Κηπευτικά (πιπεριά
Φλωρίνης)
Πατάτες
Όσπρια

Γρεβενά
- Βόιο

Ασκιο Σιάτιστα

Χ
Χ

Καστοριά

Πρέσπες

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου
- Ορεινά
Σέρβια Πιέρια

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Μέλι

Χ

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία

Χ

7

Χ

6

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

4
4
3

Χ

3

Χ

Χ

3
2

Χ
Χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

Χ

Χ

Βόειο κρέας

Χ

Σύνολο

Φλώρινα

Χ

Οπωρικά

Αγελαδινό γάλα

Ορεινά
Γρεβενά Καστοριά

Αµύνταιο

2

Χ

2

Βιολογικά

Χ

1

Κατσικάκι ∆εσκάτης
Αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά
Ρεβίθι

Χ

1

Παραδοσιακά Προιόντα

Χ

Χ

1

Χ

1
1

Χ

Γουνοδέρµατα

1

Χ

Γλυκάνισος

1

Πολυδύναµα φυτά

Χ

1

Καρύδια - αµύγδαλα

Χ

1

Σιτηρά

Χ

1

7

Αι γοπρόβει ο γάλα (τυροκοµι κά)

6

Κρέας αµνοερι φί ων

4

Πατάτες

4

Κηπευτι κά (πι περι ά Φλωρί νης)
Βόει ο κρέας

3

Οπωρι κά

3
3

Όσπρι α
Αµπελοοι νι κά (κρασί )

2

Μέλι

2
2

Αγελαδι νό γάλα
Σι τηρά

1

Καρύδι α - αµύγδαλα

1

Πολυδύναµα φυτά

1

Γλυκάνι σος

1

Γουνοδέρµατα

1

Παραδοσι ακά Προι όντα

1

Ρεβί θι

1

Αρωµατι κά - φαρµακευτι κά φυτά

1

Κατσι κάκι ∆εσκάτης

1

Βι ολογι κά

1
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δ. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται να συσταθούν Οµάδες Παραγωγών
προκειµένου να προωθηθούν τα προϊόντα στις αγορές είναι:

Οµάδες Παραγωγών/προϊόν

Γρεβενά Βόιο

Αιγοπρόβειο γάλα
(τυροκοµικά)

Χ

Κηπευτικά

Χ

Αγελαδινό γάλα

Χ

Ασκιο Σιάτιστα

Χ

Καστοριά

Πρέσπες

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

Αµύνταιο

Φλώρινα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Κρέας αµνοεριφίων

Παραλίµνια
Περιοχή
Πολυφύτου Ορεινά Σέρβια
- Πιέρια

Χ

Χ

5

Χ

4

Χ

Χ

Χ
Χ

Ενεργειακά φυτά

Χ

2

Χ

2

Χ

1

Χ

Σιτηρά

Βιολογικές Ζωοτροφές

1

Χ

1

Χ

1

Χ

Καρύδια - αµύγδαλα

1

Χ

Κεράσια

1

Χ

Γουνοδέρµατα

1

Χ

Υλοτοµικά προϊόντα

6
5
4
3
2
1
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0

Α
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3

2

Χ

Βιολογικά προιόντα

4

2

Χ
Χ

Μέλι

Χ

3

Χ

Κτηνοτροφικά φυτά

Πατάτες

Σύνολο

5

Χ

Χ

Χ

Ορεινά
Γρεβενά Καστοριά

Χ

Βόειο κρέας

Όσπρια

Λεκανοπέδιο
Κοζάνης Εορδαία
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9.4.2. Ως προς τις προτεινόµενες θεσµικές παρεµβάσεις
Επιπρόσθετα προκύπτουν οι παρακάτω αναγκαιότητες και θεσµικές παρεµβάσεις:
•

∆ηµιουργία Περιφερειακού φορέα πιστοποίησης αγροτικών προιόντων

•

Καθιέρωση Περιφερειακού εµπορικού σήµατος.

•

Αναγκαιότητα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων(βιολογικά, ΠΟΠ.,
ΠΓΕ, κλπ).

•

Ενθάρρυνση της Συµβολαιακής Γεωργίας.

•

Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, µε στόχο τη διατήρηση και
ενίσχυση τοπικών καλλιεργειών και εκτροφών.

•

∆ηµιουργία εργαστηρίων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων των
αγροτικών προϊόντων

•

∆ηµιουργία Ινστιτούτων για τα προϊόντα της Περιφέρειας (π.χ. Αµπέλου και
οίνου, αρωµατικά φυτά, γουνοφόρα)

•

Λειτουργία Υπηρεσίας παροχής γεωργικών συµβουλών στους αγρότες,
εκπαίδευση των παραγωγών σε νέες καλλιέργειες και τεχνολογίες, δράσεις
ανάδειξης του επαγγέλµατος του γεωργού - κτηνοτρόφου

•

Λειτουργία µηχανισµού για έρευνα αγοράς, παρατηρητήριο τιµών και
ζήτησης αγροτικών προϊόντων.

•

Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα για µεταφορά τεχνογνωσίας, έρευνα
και παραγωγή καινοτόµων προϊόντων.

•

Λειτουργία µόνιµου περιπτέρου έκθεσης και διάθεσης τοπικών προϊόντων
στους σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην Εγνατία Οδό.

•

∆ηµιουργία Οµάδων Παραγωγών

•

Αναβίωση παλιών καλλιεργειών (φράουλας, κάστανα-καρύδια, πιπεριάς,
αγγούρια, πατάτες)

•

Καµπάνια ενηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού για την προτίµηση των
ελληνικών προϊόντων και δη των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

•

Κατάρτιση µητρώου παραγωγών και αντίστοιχων προϊόντων και προβολή
τους σε τοπικά ΜΜΕ

•

∆ηµιουργία στεγασµένης αγοράς τοπικών προϊόντων
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•

∆ιαχείριση βοσκοτόπων

•

∆ηµοπρατήριο

•

Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και ενίσχυση επενδύσεων ΑΠΕ

•

∆ηµιουργία µονάδων βιολογικού αερίου

•

∆ράσεις διασφάλισης της ιχνηλασιµότητας των προιόντων

•

Ερευνητικές δράσεις και πειραµατικές καλλιέργειες και εκτροφές για τη
βελτίωση υφιστάµενων καλλιεργειών και ζωικής παραγωγής

•

Σύσταση επιτροπής ελέγχου σταυλικών εγκαταστάσεων

•

∆ηµιουργία πρότυπων επισκέψιµων αγροκτηµάτων

Οι ανωτέρω προτάσεις αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στις προτεινόµενες δράσεις
του

Επιχειρησιακού

Σχεδίου

για

το

«καλάθι

των

προϊόντων

της

∆υτικής

Μακεδονίας».
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10. ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10.1. Γενικά
Το «καλάθι προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας» προέκυψε ως προϊόν
ολοκληρωµένου, διεπιστηµονικού και δυναµικού σχεδιασµού µε αξιολόγηση και της
δηµόσιας, ενεργού και ουσιαστικής διαβούλευσης.
Ειδικότερα οι εννέα (9) ξεχωριστές υποπεριοχές που προέκυψαν στα πλαίσια της
παρούσας µελέτης και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης, προσδιόρισαν την
παραγωγική βάση και τον προσανατολισµό για κάθε µια απ’ αυτές, σε συσχετισµό
και µε:
• Το κλίµα της περιοχής.
• Τη δυνατότητα άρδευσης.
• Το ανάγλυφο της περιοχής.
• Την ελάχιστη έκταση προκειµένου µία καλλιέργεια να δικαιολογεί τις επενδύσεις

σε µηχανολογικό εξοπλισµό.
• Το σεβασµό στο περιβάλλον και τη διατήρηση της φυσιογνωµίας του τοπίου.
• Τη γνώση των κατοίκων
• Την παράδοση
• Την ποιότητα της χρησιµοποιούµενης γης
• Τις κατευθύνσεις που χαράσσονται µέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της

Ε.Ε.
• Τις επιλογές του ΥΠΑΑΤ (προωθούµενα είδη)

10.2. Πολιτικές και δράσεις για το καλάθι των προϊόντων
Για να υπάρξει όµως επί της ουσίας «καλάθι προϊόντων», θα πρέπει να
γίνουν πράξη οι παρακάτω πολιτικές και δράσεις:
•

Να δηµιουργηθούν ή και να βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδοµές (βελτίωση
των αρδευτικών συνθηκών, αναδασµοί, ορθολογική αξιοποίηση βοσκοτόπων
κ.α.).
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•

Να στηριχθούν κοινωνικοί θεσµοί στην αγροτική ύπαιθρο:
- Μόνιµες δοµές πληροφόρησης, προβολής, εµψύχωσης
- Συνεργατισµός.

•

Να υπάρχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις, υγιείς και βιώσιµες.
(Σ’ αυτόν τον τοµέα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δράσεις, µια και η
Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει µε διάφορα µέτρα ενίσχυσης τη δηµιουργία
βιώσιµων εκµεταλλεύσεων).

•

Να υποστηριχθεί η εγκατάσταση νέων αγροτών.

•

Να υποστηριχθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση.

•

Να

υποστηριχθεί

η

καθετοποίηση

της

παραγωγής

σε

επίπεδο

εκµεταλλεύσεων.
•

Να υποστηριχθεί η αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (Σχέδια
Βελτίωσης).

•

Να υποστηριχθεί η ίδρυση µονάδων µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας
αγροτικών προϊόντων στον τόπο παραγωγής.

•

Να ενθαρρυνθεί η Συµβολαιακή Γεωργία.

•

Να εφαρµοσθεί «καλλιεργητικός χάρτης» στη ∆υτική Μακεδονία, σύµφωνα
µε τις προτεινόµενες περιοχές παρέµβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου είναι η συστηµατική εδαφολογική µελέτη
κάθε µιας περιοχής ξεχωριστά.

•

Να λειτουργεί ένας φορέας, σε επίπεδο Περιφέρειας για την προώθηση της
πιστοποίησης και της προβολής των αγροτικών προϊόντων .

•

Να καθιερωθεί Περιφερειακό Σήµα Ποιότητας, παράλληλα µε τη λειτουργία
µηχανισµού ιχνηλασιµότητας των προϊόντων µε σκοπό την προστασία του
καταναλωτή αλλά και τη διασφάλιση του ονόµατος και της ποιότητας των
τοπικών προϊόντων

•

Να εφαρµοστούν ερευνητικά - πειραµατικά – πιλοτικά προγράµµατα στα
πλαίσια

λειτουργίας

εξειδικευµένων

αρωµατικών καλλιεργειών,

γουνοφόρων

Ινστιτούτων

(δενδρωδών

και

ζώων, κλπ), η σύσταση των

οποίων σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει να δροµολογηθεί.
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•

Να αναληφθούν ενέργειες για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη
διατήρηση και ενίσχυση τοπικών καλλιεργειών και εκτροφών και την
αναβίωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων.

•

Να υπάρξει γνώση των φυσικών διαθεσίµων για την κτηνοτροφική
δραστηριότητα και περισσότερο για την εκτατική – ποιµενική µορφή
εκτροφής, µε την επιτακτική αναγκαιότητα εκπόνησης µελέτης της
βοσκοϊκανότητας
προστατευόµενες

των

βοσκοτόπων,

περιοχές,

στις

µε

περιοχές

προτεραιότητα
όπου

υπάρχει

στις

αξιόλογη

κτηνοτροφική παραγωγή και στις ιδιαίτερα επιβαρυµένες περιοχές.

10.3. Προϊόντα που αποτελούν το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας
• ∆υναµικά Προϊόντα
- Κρασιά Αµυνταίου
- Οπωρικά Βελβεντού
- Όσπρια (Πρεσπών – Καστοριάς)
- Κρόκος
• Προϊόντα µε ταυτότητα της περιοχής
- Μήλα Βερµίου
- Μήλα Καστοριά
- 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
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- Κεφαλογραβιέρα
- Μανούρι
- Μέλι
• Νέα - καινοτόµα προϊόντα
- Μανιτάρια και τρούφα
- Βιολογικά προϊόντα Γρεβενών
- Πολυδύναµα φυτά (ιπποφαές)
- Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά
- Κηπευτικά (τοµάτα, πιπεριά, θερµοκηπιακά προϊόντα)
- Γουνοδέρµατα
- Λάδια – ελιά
- Ενεργειακά φυτά
- Σαλιγκάρια
- Καρυδιά
- Φουντουκιά
- Σκόρδο

10.4. Τα σηµαντικότερα προϊόντα ανά ειδική ζώνη
Ειδική ζώνη αναδιάρθρωσης

Προϊόντα

1 η Ειδική ζώνη

Μανιτάρια & τρούφα, Όσπρια(φακές), αρωµατικά-φαρµακευτικά
φυτά, οπωρικά, βιολογικά προϊόντα, κεράσια, αιγοπρόβειο
γάλα(τυροκοµικά),
κρέας
αµνοεριφίων,
µέλι,
αµπελοοινικά(κρασί), κάστανα, πολυδύναµα φυτά, βιολογικές
ζωοτροφές.

Η πεδινή περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας
Γρεβενών και οι λοφώδεις
ορεινές – ηµιορεινές εκτάσεις
του Βοΐου.
2η Ειδική ζώνη
Η ορεινή περιοχή του Ασκίου µε
την πόλη της Σιάτιστας και
µέρος του ορεινού όγκου της
ανατολικής Καστοριάς.
3η Ειδική ζώνη
Το µεγαλύτερο µέρος της
Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς, µε εξαίρεση την
ορεινή περιοχή του Γράµµου.
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Όσπρια
(φασόλια),
µέλι,
µανιτάρια,
κηπευτικά,
αµπελοοινικά(κρασί), γουνοδέρµατα, κρέας αµνοεριφίων, βόειο
κρέας, αιγοπρόβιο γάλα (τυροκοµικά), βιολογικά προϊόντα.

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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4η Ειδική ζώνη
Η περιοχή του ∆ήµου Πρεσπών.
5η Ειδική ζώνη
Το νότιο τµήµα της
Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης µε τη ευρύτερη περιοχή
της λίµνης Πολυφύτου και τους
ορεινούς όγκους των Σερβίων
(Πιέρια, Καµβούνια).
6η Ειδική ζώνη
Η περιοχή του ∆ήµου
Αµυνταίου
7η Ειδική ζώνη
Η περιοχή του ∆ήµου Φλώρινας.
8η Ειδική ζώνη
Λεκανοπέδιο Κοζάνης Εορδαίας
9η Ειδική ζώνη
Η ορεινή περιοχή Γρεβενών και
η περιοχή Γράµµου στο Ν.
Καστοριάς.

Όσπρια (φασόλια), αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά, βιολογικά
προϊόντα, βόειο κρέας, κρέας αυτόχθονων φυλών βοοειδών,
κρέας αµνοεριφίων και γάλα.
Οπωρικά, κηπευτικά, αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά (Κρόκος),
πατάτες,
µέλι,
πολυδύναµα
φυτά
(ιπποφαές),
αµπελοοινικά(κρασί), βιολογικά προϊόντα, βόειο κρέας και κρέας
αµνοεριφίων,
γάλα(τυροκοµικά),
θερµοκηπιακά
προιόντα(κηπευτικά), ελαιοκοµικά, ενεργειακά φυτά, ζωοτροφές.

Οπωρικά, αρωµατικά–φαρµακευτικά φυτά, κηπευτικά(πιπερια),
αµπελοοινικά(κρασί), γάλα(τυροκοµικά), κρέας αµνοεριφίων,
βιολογικά προϊόντα.
Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά), βόειο κρέας, πατάτες,
αµπελοοινικά(κρασί), οπωρικά, κηπευτικά(πιπεριές Φλώρινας),
φράουλες, µέλι, γουνοδέρµατα, βιολογικά προϊόντα, ζωοτροφές.
Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά), βόειο κρέας πατάτες, µέλι,
οπωρικά, κηπευτικά, ενεργειακά φυτά,
αρωµατικάφαρµακευτικά φυτά, βιολογικά προϊόντα, ζωοτροφές.
Βόειο κρέας και κρέας αµνοεριφίων, γάλα(τυροκοµικά), τεχνική
ξυλεία και καυσόξυλα, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά
(συλλεγόµενα), βιολογικά προϊόντα, αγροτουρισµός

10.5. Προτεινόµενο Σχέδιο Αναµόρφωσης της αγροτικής παραγωγής για την
επίτευξη των στόχων για το καλάθι αγροτικών προϊόντων
Η επίτευξη των στόχων που αφορούν το «Καλάθι αγροτικών προϊόντων» και
ειδικότερα του στόχου που αφορά στη γεωργική παραγωγή, θα γίνει πράξη µε την
αναπροσαρµογή – αναµόρφωση των καλλιεργειών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα
τα κριτήρια και χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υφιστάµενη διάρθρωση στη ∆υτική
Μακεδονία ανά Περιφερειακή Ενότητα και η προτεινόµενη διάρθρωση των
καλλιεργειών στα πλαίσια και ως αποτέλεσµα της µελέτης.
Στην προτεινόµενη διάρθρωση και µε την έννοια «διάφορες καλλιέργειες»
περιλαµβάνονται, εκτός των άλλων, καλλιέργειες που προτείνονται ανά ζώνη,
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θεωρούνται αξιόλογες αλλά καταλαµβάνουν ελάχιστο ποσοστό γεωργικής γης.
Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα πολυδύναµα φυτά, οι φράουλες, τα µανιτάρια, οι
τρούφες, οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες και τα δασογεωργικά συστήµατα γης.
Με τον όρο «ενεργειακές καλλιέργειες» περιλαµβάνονται αυτές που έχουν
δοκιµαστεί στην περιοχή και άλλες για τις οποίες γίνεται λόγος τελευταία και
φαίνεται να κατακτούν το ενδιαφέρον των παραγωγών και της αγοράς. Τέτοιες
καλλιέργειες είναι πλέον, εκτός του ηλίανθου που φαίνεται να εγκαθίσταται, η
ελαιοκράµβη, η αγριαγκινάρα, ο µίσχανθος και το σόργο. Είναι καλλιέργειες που τα
προϊόντα τους µπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο για το παραγόµενο έλαιο που
περιέχουν,

όσο

και

για

τη

βιοµάζα

που

παράγουν.

∆εν

περιλαµβάνονται

καλλιέργειες για την παραγωγή βιοαιθανόλης.
Στον πίνακα επίσης δεν γίνεται λόγος για βιολογικά προϊόντα, παρότι επισηµαίνεται
στα προηγούµενα κεφάλαια η σηµασία του κλάδου τόσο για την παραγωγή
ποιοτικών πιστοποιηµένων προϊόντων που έχουν διέξοδο στην αγορά όσο και για
την στόχευση στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία της γεωργικής
γης.
Η βιολογική καλλιέργεια αφορά όλους τους κλάδους παραγωγής και εφαρµόζεται σε
επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης. Γι’ αυτό ακόµα κι αν ήταν εύκολο να
ποσοτικοποιηθεί η βιολογική καλλιέργεια ως στόχος, θα ήταν δύσκολο να
επιµεριστεί ανά κλάδο παραγωγής. Κυρίως, όµως, µεγαλύτερη σηµασία έχουν οι
ενεργοβόροι κλάδοι και οι κλάδοι υψηλών εισροών.
Για τους κτηνοτροφικούς κλάδους δεν γίνεται λόγος στα πλαίσια της παρούσας
πρότασης, γιατί πρώτον θα πρέπει να εκτιµηθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής
όσον αφορά τη βοσκοϊκανότητα (αιγοπροβατοτροφία) και δεύτερον η κάλυψη των
τοπικών αναγκών και των τοπικών βιοµηχανιών που δεν υφίστανται (βοοτροφία).
Για τα γουνοφόρα ζώα ο στόχος αύξησης των ζώων αναπαραγωγής πέρα από τα
200.000 υφιστάµενα, φαίνεται απόλυτα εφικτός, ενώ για τη µελισσοκοµία ακόµη
και ο διπλασιασµός των µελισσοσµηνών δεν φαίνεται να καλύπτει την τοπική
παραγωγή ενώ υπάρχουν ακόµη και εξαγωγικές δυνατότητες.
Ειδικότερα, ο κλάδος της γούνας είναι πολύ σηµαντικός για µία ενιαία περιοχή των
Νοµών Καστοριάς και Κοζάνης και µπορεί να προσφέρει διέξοδο στην απασχόληση
και στο εισόδηµα.
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Για το λόγο αυτό προτείνονται τα παρακάτω:
α.

Για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων
α1. Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών
α2. Η ισχύουσα κάλυψη οικοπέδου από 30%-40% για ίδρυση µονάδων
εκτροφής γουνοφόρων ζώων να αυξηθεί στο 80%
α3. Εκπαίδευση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού στα θέµατα της εκτροφής
γουνοφόρων ζώων
α4. Λειτουργία µικροβιολογικού εργαστηρίου στα πλαίσια λειτουργίας της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
α5. Συµµετοχή Φορέων του ∆ηµοσίου στα κόστη υποδοµών για ίδρυση και
λειτουργία µονάδων γουνοφόρων ζώων (σύνδεση µε οδικά δίκτυα,
ηλεκτρισµού, υδροδότησης)
α6. Ένταξη των εκτροφέων στο Μητρώο Αγροτών µε διακριτό κωδικό.
α7. Κέντρο εφαρµοσµένης εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

β.

Για τη µεταποίηση της γούνας
β1. Πιστοποίηση προϊόντων γούνας
β2. Αξιοποίηση του υπάρχοντος εργαστηρίου δοκιµών και της τεχνογνωσίας
στα συστήµατα ποιότητας
β3. Πιστοποίηση της Ελληνικής προέλευσης των παραγόµενων προϊόντων
γούνας στην ευρύτερη περιοχή
β4. Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί αλλά και
του πλούσιου ενηµερωτικού υλικού για τη γούνα, καθώς και του µητρώου
επιχειρήσεων.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
έκταση σε στρ.

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Α/Α

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

1

Σιτάρι µαλακό

2

Κριθάρι

3

ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

Ποσοστό
(%)

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

Ποσοστό
(%)

183.462

151.500

165.930

140.000

106.380

80.000

41.670

23.500

497.442

21,81

395.000

17,32

70.603

100.000

84.500

100.000

21.900

30.000

80.440

80.000

257.443

11,29

310.000

13,59

Σιτάρι σκληρό

377.999

300.000

12.000

10.000

40.980

30.000

47.560

30.000

478.539

20,99

370.000

16,23

4

Σίκαλη- Βρώµη

15.035

30.000

3.600

6.000

13.980

20.000

68.700

70.000

101.315

4,44

126.000

5,53

5

Βίκος

3.715

10.000

3.720

8.000

45

5.000

60

5.000

7.540

0,33

28.000

1,23

6

Αραβόσιτος

74.783

120.000

17.570

20.000

11.400

15.000

101.180

120.000

204.933

8,99

275.000

12,06

7

Φασόλια

1.550

5.000

1.230

3.000

8.920

15.000

15.280

20.000

26.980

1,18

43.000

1,89

8

Φακές

2.175

5.000

1.920

3.000

570

2.000

6

1.000

4.671

0,20

11.000

0,48

9

Ρεβίθια

454

2.000

5.303

7.000

93

1.000

0

500

5.850

0,26

10.500

0,46

10

Καπνός

2.470

1.500

1.360

1.000

1.230

500

20

0

5.080

0,22

3.000

0,13

11

Αρωµατικά-φαρµακευτικά

2.000

5.000

180

1.000

275

1.500

84

1.000

2.539

0,11

8.500

0,37

12

Ζαχαρότευτλα

10.690

10.000

0

0

0

0

4.200

4.000

14.890

0,65

14.000

0,61

13

Ενεργειακές καλ/γειες

0

45.000

0

10.000

0

15.000

0

20.000

0

0,00

90.000

3,95

14

Μηδική

32.410

60.000

25.080

30.000

24.060

30.000

61.560

80.000

143.110

6,28

200.000

8,77

15

Πατάτες

5.640

15.000

1.180

3.000

5.334

8.000

6.700

10.000

18.854

0,83

36.000

1,58

16

Άµπελοι (για οίνο)

11.610

12.000

2.582

3.500

1.325

2.000

9.705

15.000

25.222

1,11

32.500

1,43
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∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
Α/Α

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

17

Κηπευτικά

18

Αχλαδιές

19

ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

Ποσοστό
(%)

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΣΗ
(στρ.)

Ποσοστό
(%)

6.631

10.000

2.442

3.000

5.050

7.000

2.910

4.000

17.033

0,75

24.000

1,05

609

2.000

43

100

355

1.000

1.215

1.500

2.222

0,10

4.600

0,20

Μηλιές

8.068

10.000

507

1.500

12.216

15.000

3.167

5.000

23.958

1,05

31.500

1,38

21

Ροδακινιές

8.469

8.500

0

33

0

6.505

6.500

15.007

0,66

15.000

0,66

21

Κερασιές

289

3.000

1.165

2.000

22

500

92

500

1.568

0,07

6.000

0,26

22

Αµυγδαλιές

3.175

4.000

345

1.200

130

1.000

1.352

1.500

5.002

0,22

7.700

0,34

23

Καρυδιές

4.235

4.000

3.170

3.500

1.484

1.400

1.585

1.500

10.474

0,46

10.400

0,46

24

Καστανιές

370

4.000

70

1.000

239

1.000

1.850

3.000

2.529

0,11

9.000

0,39

25

Ελαιόδενδρα

1.630

2.000

0

0

40

0

10

0

1.680

0,07

2.000

0,09

26

∆ιάφορες Καλ/γειες (1)

42.173

10.545

23.900

20.597

25.980

10.771

40.840

15.741

132.893

5,83

57.654

2,53

27

Εγκαταλελειµµένοι αγροί Αγρανάπαυση

89.800

30.000

100.600

80.000

30.630

20.000

52.550

30.000

273.580

12,00

160.000

7,02

2.280.354

100

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

960.045
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960.045

458.397

458.397

312.671

ΑΝΚΟ

312.671

549.241

549.241

2.280.354

100
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11. ΕΡΓΑ

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΗ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
11.1. Γενικά
Η επίτευξη των στόχων του «Καλαθιού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»
προϋποθέτει και την υλοποίηση σειράς δηµόσιων βασικών υποδοµών.
Τα προτεινόµενα ενδεικτικά έργα εκτιµάται ότι θα συµβάλλουν στην υλοποίηση των
βραχυπρόθεσµων και µεσο-µακροπρόθεσµων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου
αναφορικά µε:
•

την βελτίωση του αγροτικού εισοδήµατος

•

την

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας

των

αγροτικών

προϊόντων

της

Περιφέρειας
•

τη διατήρηση και ενίσχυση των τοπικών θέσεων εργασίας

•

τη διασύνδεση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας µε τη φυτική παραγωγή για
παραγωγή ζωοτροφών

•

την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών
πόρων

Τα κατ’ αρχήν δηµόσια έργα, ανά Περιφερειακή Ενότητα στη ∆υτική Μακεδονία που
παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν, προέκυψαν ύστερα από επεξεργασία
προτάσεων των αρµόδιων Φορέων και συµβάλλουν στην ενίσχυση του αγροτικού
εισοδήµατος της περιοχής.
Όπως είναι φυσικό, το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας θα
πρέπει να λάβει επ’ αυτών την αναγκαία απόφαση και να θέσει τις
προτεραιότητες έργων λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ των άλλων, ενδεικτικά :
-

τον περιφερειακό σχεδιασµό αγροτικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τη δυναµική των
διαφόρων περιοχών,

-

το βαθµό ωριµότητας των προτεινόµενων έργων,

-

τη λειτουργική εξυπηρέτηση – ολοκλήρωση υλοποιηθέντων ή σε εξέλιξη έργων π.χ.
αρδευτικά για αξιοποίηση ταµιευτήρων.

Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης θα ληφθεί απόφαση για τα έργα που :
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α. θα προωθηθούν, όσο είναι πλέον εφικτό, για ένταξη στο 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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11.2. Κατ΄αρχήν προτεινόµενα έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Προτεινόµενα έργα που θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη
Προϋπολογισµός

Κατάσταση
ωριµότητας

Α/Α

Τίτλος Έργου

1

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
ταµιευτήρα γεωφράγµατος ∆.∆.
Ταξιάρχη ∆. Ηρακλεωτών

800.000,00

∆εν έχει µελέτη. Η
µελέτη µπορεί να
γίνει από την
Υπηρεσία

2

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
ταµιευτήρα γεωφράγµατος
Κέντρου ∆.∆. Βεντζίων

800.000,00

∆εν έχει µελέτη

3

Κατασκευή αρδευτικού Ιτέας

500.000,00

∆εν έχει µελέτη

4

Κατασκευή γεωφράγµατος και
αρδευτικού Φελλίου

1.800.000,00

∆εν έχει µελέτη

5

Κατασκευή αρδευτικού Τ.∆.
Παναγιάς ∆. ∆εσκάτης

800.000,00

∆εν έχει µελέτη

6

Κατασκευή αρδευτικού Αηδονίων

600.000,00

∆εν έχει µελέτη

7

Συντήρηση και εκσυγχρονισµός
αρδευτικού Κιβωτού – Κοκκινιάς
– Πολύδενδρου

150.000,00

∆εν έχει µελέτη

8

Κατασκευή αρδευτικού Αγ.
Γεωργίου

(σε Ευρώ)

3.000.000,00

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

Όσπρια, αρωµατικά
& φαρµακευτικά
φυτά, οπωρικά,
κεράσια,
κτηνοτροφικά
προιόντα,
πολυδύναµα φυτά,
ζωοτροφές

- Έτοιµο
µελετητικά
- Απαιτείται
επικαιροποίηση
- Πρόβληµα στην
περιβαλλοντική
αδειοδότηση

9

Κατασκευή γεωφράγµατος
Φιλιππαίων και αρδευτικών
δικτύων

5.000.000,00

∆εν έχει µελέτη

10

Φράγµα και αρδευτικό Κνίδης

4.000.000,00

∆ιαθέσιµο τµήµα
µελετών
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ΑΝΚΟ

Όσπρια, αρωµατικά
& φαρµακευτικά
φυτά, οπωρικά,
κεράσια,
κτηνοτροφικά
προιόντα,
πολυδύναµα φυτά,
ζωοτροφές
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Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας

11

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτηµάτων Μ. Σειρηνίου –
Φελλίου – Μηλιάς – Ταξιάρχη

600.000,00

∆εν έχει µελέτη

12

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτηµάτων Αγ. Γεωργίου,
Κληµατακίου, Πολύδενδρου,
Κοκκινιάς

600.000,00

∆εν έχει µελέτη

13

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτηµάτων Καρπερού,
Κατάκαλης, Τρικκοκιάς,
Πηλωρών, Νησίου

600.000,00

∆εν έχει µελέτη

14

Αγωγός άρδευσης από
γεώφραγµα κυδωνιών
∆.∆.Τρικοκκιάς

310.000,00

Έχει δηµοπρατηθεί

ΣΥΝΟΛΟ
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Σκοπιµότητα
υλοποίησης

Όσπρια, αρωµατικά
& φαρµακευτικά
φυτά, οπωρικά,
κεράσια,
κτηνοτροφικά
προιόντα,
πολυδύναµα φυτά,
ζωοτροφές

19.560.000,00

ΑΝΚΟ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Υποδοµές αγροτικής ανάπτυξης σε φάση υλοποίησης
Κατάσταση

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

10.000.000,00

Απόφαση ένταξης.
Προκηρύχθηκε
η
µελέτη
για
το
φράγµα

Ζωοτροφές,κτηνοτροφικά
προιόντα, όσπρια,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
οπωρικά

30.000.000,00

Υπογραφή
σύµβασης µε
ανάδοχο
κατασκευαστή
ύψους
≈30.000.000,00€

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισµός
(σε Eυρώ)

1.

Αρδευτικό
φράγµα και
αρδευτικό δίκτυο
∆ιποταµίας

2.

Κατασκευή
φράγµατος
Νεστορίου και
συνοδευτικών
έργων

ΣΥΝΟΛΟ

Όσπρια, ζωοτροφές,
οπωρικά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
πατάτες, κηπευτικά,
αµπλελοοινικά (κρασί),
κτηνοτροφικά προιόντα

40.000.000,00
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Μικρά δηµόσια έργα ενταγµένα στον Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013
Α/Α

Τίτλος έργου

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

Προϋπολογισµός

1.

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πτελέας
∆ήµου Νεστορίου Νοµού Καστοριάς

595.000,00

2.

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
Κρανοχωρίου ∆ήµου Νεστορίου Νοµού
Καστοριάς

595.000,00

3.

Αγροτική οδοποιία αγροκτήµατος ∆.∆.
Κορησού ∆ήµου Αγ. Αναργύρων

595.000,00

4.

Αγροτική οδοποιία Αγροκτηµάτων ∆.∆.
Βασιλειάδας Μελισσότοπου και
Σταυροποτάµου ∆ήµου Αγ. Αναργύρων

595.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ζωοτροφές,κτηνοτροφικά
προιόντα, όσπρια,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
οπωρικά

Όσπρια, ζωοτροφές,
οπωρικά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
πατάτες, κηπευτικά,
αµπλελοοινικά (κρασί),
κτηνοτροφικά προιόντα

2.380.000,00

Προτεινόµενα έργα που θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη
Α/Α

Τίτλος Εργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας

1

Κατασκευή αρδευτικού
δικτύου Γέρµας

4.050.000,00

2

Παράλληλα έργα
αναδασµού από φράγµα
Γέρµας

1.470.000,00

3

Κατασκευή αρδευτικού
δικτύου Βασιλειάδας από
φράγµα Βασιλειάδας

1.800.000,00

4

Αρδευτικό δίκτυο
Μεταµόρφωσης

720.000,00

Έτοιµο µελετητικά

5

Αρδευτικό δίκτυο
Πενταβρύσου

1.970.000,00

Έτοιµο µελετητικά

6

Παράλληλα έργα
αναδασµού αγροκτήµατος
Ποριάς

1.070.000,00

Έτοιµο µελετητικά

7

Παράλληλα έργα
αναδασµού αγροκτήµατος
Αγ. Αντωνίου

1.150.000,00

Έτοιµο µελετητικά
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Σκοπιµότητα υλοποίησης

Αφορά
κτηνοτροφική
περιοχή 3.500 στρ.,
έτοιµο µελετητικά

∆εν έχει µελέτη

ΑΝΚΟ

Ζωοτροφές, κτηνοτροφικά
προιόντα, όσπρια, οπωρικά,
αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά

Όσπρια, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά προιόντα
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Α/Α

Τίτλος Εργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας

8

Παράλληλα έργα
αναδασµού
αγροκτήµατος Κρανιώνας

700.000,00

Έτοιµο µελετητικά

9

Παράλληλα έργα
αναδασµού αγροκτήµατος
Χιλιοδένδρου

660.000,00

Έτοιµο µελετητικά

10

Παράλληλα έργα
αναδασµού αγροκτήµατος
Τσάκωνης

550.000,00

Έτοιµο µελετητικά

11

Αναδασµός αγροκτήµατος
Αµµουδάρας

173.000,00

12

Αναδασµός αγροκτήµατος
Αµπελοχωρίου

100.000,00

13

Αναδασµός αγροκτήµατος
Βοτανίου

200.000,00

14

Αναδασµός αγροκτήµατος
Σπηλαίων

150.000,00

15

Αναδασµός αγροκτήµατος
Λαχανόκηπων

222.000,00

16

Αναδασµός αγροκτήµατος
∆ιποταµίας - Χιονάτου

290.000,00

17

Ταµιευτήρας
Ασπροκκλησιάς

6.000.000,00

Φάση ανάθεσης της
µελέτης

18

Αρδευτικό Αµµουδάρας
Αµπελοχώρι – Βοτάνι

4.000.000,00

Φάση ανάθεσης της
µελέτης

19

Σύνδεση φράγµατος
Βασιλειάδας
(συµπληρωµατικό έργο)

20

Αγροτική οδοποιία ∆.
Νεστορίου

1.255.000,00

21

Αρδευτικό φράγµατος
Νεστορίου

65.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Σκοπιµότητα υλοποίησης

Όσπρια, ζωοτροφές, οπωρικά,
αρωµατικά & φαρµακευτικά
φυτά, πατάτες, κηπευτικά,
αµπλελοοινικά (κρασί),
κτηνοτροφικά προιόντα

Όσπρια, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά προιόντα
Όσπρια, ζωοτροφές, οπωρικά,
αρωµατικά & φαρµακευτικά
φυτά, πατάτες, κηπευτικά,
αµπλελοοινικά (κρασί),
κτηνοτροφικά προιόντα

500.000,00

Όσπρια, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά προιόντα
Αποτελεί πρόταση
του ∆. Άργους
Ορεστικού και δεν
αξιολογήθηκε

Όσπρια, ζωοτροφές, οπωρικά,
αρωµατικά & φαρµακευτικά
φυτά, πατάτες, κηπευτικά,
αµπλελοοινικά (κρασί),
κτηνοτροφικά προιόντα

92.030.000,00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Υποδοµές αγροτικής ανάπτυξης σε φάση υλοποίησης
Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισµός
(σε Eυρώ)

Κατάσταση /
Παρατηρήσεις

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

3.250.000,00

Αναµονή απόφασης
ένταξης/
Αξιοποίηση του
φράγµατος
Σισανίου

Όσπρια, αµπελοοινικά,
κηπευτικά, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα

964.310,01

Φάση κατασκευής /
Εργο γέφυρα από
το 3 ο ΠΕΠ ∆υτικής
Μακεδονίας
Φάση
ολοκλήρωσης/
Εργο γέφυρα από
το 3 ο ΠΕΠ ∆υτικής
Μακεδονίας

1.

Αρδευτικό δίκτυο
Σισανίου

2.

Αγωγός διασύνδεσης
φράγµατος Μεσόβουνου
µε το υφιστάµενο
αρδευτικό δίκτυο

3.

Κατασκευή φράγµατος
Μεσόβουνου

1.538.069,85

4.

Κατασκευή
λιµνοδεξαµενής
Αναρράχης

1.913.282,57

Οπωρικά, ζωοτροφές

Φάση υλοποίησης/
-Εργο γέφυρα από
το 3 ο ΠΕΠ
∆υτικής
Μακεδονίας
- Απαιτείται η
επίλυση διαφόρων
εκκρεµοτήτων

Ζωοτροφές, οπωρικά,
κηπευτικά, ενεργειακά
φυτά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
πατάτες, κτηνοτροφικά
προιόντα

5.

Φράγµα Σισανίου

Ολοκληρώθηκε/ 3 ο
ΠΕΠ ∆υτικής
Μακεδονίας

Όσπρια, αµπελοοινικά,
κηπευτικά, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα

6.

Φράγµα Μηλοχωρίου

Ολοκληρώθηκε/ 3 ο
ΠΕΠ ∆υτικής
Μακεδονίας

Ζωοτροφές, οπωρικά,
κηπευτικά, ενεργειακά
φυτά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
πατάτες, κτηνοτροφικά
προιόντα

ΣΥΝΟΛΟ

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

7.665.662,43

ΑΝΚΟ

Σελ. 127/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Μικρά δηµόσια έργα ενταγµένα στον Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013
Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισµός

1.

Ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης µε
χρήση επαναφορτιζόµενης κάρτας για
εξοικονόµηση αρδευτικού νερού στο
∆ήµο Βελβεντού

595.000,00

2.

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας
Βελβεντού

595.000,00

3.

Αγροτική οδοποιία Τ.∆. ∆ήµου
Τσοτυλίου

595.000,00

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

οπωρικά

ΣΥΝΟΛΟ

Όσπρια, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
οπωρικά, ζωοτροφές,
αµπελοοινικά (κρασί),
πολυδύναµα φυτά,
κτηνοτροφικά προιόντα

1.785.000,00

Προτεινόµενα έργα που θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη
Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας

Σκοπιµότητα υλοποίησης

850.000,00

∆ιαθέσιµη
προµελέτη

Όσπρια, αµπελοοινικά,
κηπευτικά, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά προιόντα

∆ιαθέσιµη
προµελέτη

1

Αναδασµός και παράλληλα
έργα αναδασµού αρδευτικού
Σισανίου

2

Ολοκλήρωση αρδευτικού
δικτύου Βελβεντού

6.500.000,00

3

Παράλληλα έργα αναδασµού
στα αγροκτήµατα Α. Κώµη – Κ.
Κώµη (Β’ Φάση)

3.500.000,00

Πλήρης
ωριµότητα

Ενεργειακά φυτά, οπωρικά,
κηπευτικά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
πολυδύναµα φυτά,
θερµοκηπιακά προιόντα,
αµπελοιοινικά (κρασί)

4

Μελέτη αρδευτικού
Μπουτζακίων

1.500.000,00

∆ιαθέσιµη
προκαταρκτική
µελέτη

Πατάτες, ενεργειακά φυτά,
ζωοτροφές, θερµοκηπιακά
προιόντα

5

Αναδασµός Λαζαράδων

Η µελέτη σε
εξέλιξη

Ζωοτροφές, οπωρικά,
κτηνοτροφικά προιόντα

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

150.000,00

ΑΝΚΟ

Οπωρικά

Σελ. 128/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

6

∆ίκτυο διασύνδεσης
ταµιευτήρα Μηλοχωρίου µε το
υφιστάµενο αρδευτικό δλιτυο
Μηλοχωρίου

7

Αρδευτικό Αναρράχης

8

Αναδασµός Αξιόκαστρου

9

Παράλληλα έργα αναδασµού
Πλατανορεύµατος (Β’ Φάση)

10

Αναδασµός Κλεισώρειας

200.000,00

11

Αναδασµός Λικνάδων

330.000,00

12

Φράγµα Πλακίδας

6.700.000,00

13

Μελέτη αρδευτικού Βόρειας
Ζώνης Πολυφύτου (Α’ Φάση)

2.300.000,00

Κηπευτικά, πολυδύναµα
φυτά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
ζωοτροφές, κτηνοτροφικά
προιόντα, οπωρικά, πατάτες,
θερµοκηπιακά προιόντα

14

Λιµνοδεξαµενή και αρδευτικό
Μπουτζακίων

19.000.000,00

Πατάτες, ενεργειακά φυτά,
ζωοτροφές, θερµοκηπιακά
προιόντα

15

Αρδευτικό Βόρειας ζώνης
Πολυφύτου (Α’ Φάση)

20.000.000,00

Κηπευτικά, πολυδύναµα
φυτά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά,
ζωοτροφές, κτηνοτροφικά
προιόντα, οπωρικά, πατάτες,
θερµοκηπιακά προιόντα

16

Οµβροδεξαµενή στη θέση
«Μπεκρεβενίκος» Βλάστης για
στήριξη κτηνοτροφίας
ΣΥΝΟΛΟ

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

310.000,00

Κατάσταση
ωριµότητας

Σκοπιµότητα υλοποίησης

Πλήρης
ωριµότηταΥποβλήθηκε στο
ΠΑΑ της
Ελλάδας

Ζωοτροφές, οπωρικά,
κηπευτικά, ενεργειακά φυτά,
αρωµατικά & φαρµακευτικά
φυτά, πατάτες,
κτηνοτροφικά προιόντα

1.500.000,00
300.000,00

1.300.000,00

350.000,00

Όσπρια, αµπελοοινικά,
κηπευτικά, ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά προιόντα
Πλήρης
ωριµότητα

∆ιαθέσιµη
προµελέτη

Οπωρικά, κηπευτικά,
ζωοτροφές, κτηνοτροφικά
προιόντα
Ζωοτροφές, όσπρια,
κηπευτικά, αµπελοοινικά
(κρασί) αρωµατικά &
φαρµακευτικά φυτά

Ζωοτροφές, κτηνοτροφικά
προιόντα

64.790.000,00

ΑΝΚΟ

Σελ. 129/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υποδοµές αγροτικής ανάπτυξης σε φάση υλοποίησης
Α/Α

Τίτλος έργου

Κατάσταση
ωριµότητας/

Προϋπολογισµός
(σε Eυρώ)

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

Παρατηρήσεις
1.

Ταµιευτήρας
Παρορίου

4.843.105,88

Φάση υλοποίησης/
Έργο γέφυρα από
το 3 ο ΠΕΠ ∆υτικής
Μακεδονίας

Ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα, κηπευτικά
(πιπεριές Φλώρινας),
φράουλες,
αµπελοοινικά (κρασί),
οπωρικά

Μικρά δηµόσια έργα ενταγµένα στον Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013
Α/Α
1.

Τίτλος έργου

Προϋπολογισµός

Σκοπιµότητα υλοποίησης

595.000,00

Ζωοτροφές, κτηνοτροφικά προιόντα,
αµπελοοινικά (κρασί), οπωρικά,
αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά,
κηπευτικά (πιπεριά)

Αγροτική οδοποιία ∆ήµου
Αετού

ΣΥΝΟΛΟ

595.000,00

Προτεινόµενα έργα που θα συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη
Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας

Σκοπιµότητα
υλοποίησης
Ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα,
αµπελοοινικά
(κρασί),
οπωρικά,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά
φυτά, κηπευτικά
(πιπεριά)

1

Αποκατάσταση – διαχείριση του
αποστραγγιστικού δικτύου του
τέως έλους Χειµαδίτιδας

1.634.000,00

Έτοιµη µελέτη

2

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Ιτιάς

1.300.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

3

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Νίκης

1.550.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

4

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Τροπαιούχου

1.220.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά

Σελ. 130/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας

5

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Ανω Κλεινών

1.250.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

6

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Μεσονησίου

900.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

7

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Αγ. Παρασκευής

600.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

8

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Παρορίου

1.105.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

9

Παράλληλα έργα αναδασµού
αγροκτήµατος Βαρυκού

600.000,00

Σηµαντική
ωριµότητα

10

Μελέτη αρδευτικού δικτύου
Πρεσπών

1.152.830,00

11

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
Πρεσπών

10.000.000,00

12

Μελέτη αρδευτικού δικτύου
Χειµαδίτιδας

2.186.000,00

13

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
Χειµαδίτιδας

10.000.000,00

14

Μελέτη αρδευτικού δικτύου
Παρορίου

15

Μελέτη φράγµατος Περικοπής

1.324.636.00

16

Περιβαλλοντικά µέτρα για τη
Βεγορίτιδα

12.500.000,00

17

Αποπεράτωση φράγµατος
Τριανταφυλλιάς

20.000.000,00
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προιόντα,
αµπελοοινικά
(κρασί),
οπωρικά,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά
φυτά, κηπευτικά
(πιπεριά)

Όσπρια,
ζωοτροφές,
αρωµατικά
φυτά,
κτηνοτροφικά
φυτά
Όσπρια,
αρωµατικά
φυτά,
ζωοτροφές,
βιολογικά,
προιόντα
Οπωρικά,
Όσπρια,
ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα

258.000,00

ΑΝΚΟ

Σκοπιµότητα
υλοποίησης

Ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα,
αµπελοοινικά
(κρασί),
οπωρικά,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά
φυτά, κηπευτικά
(πιπεριά)
Αµπελοοινικά
(κρασί), όσπρια,
ζωοτροφές,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά
φυτά, κηπευτικά
Εργο σε
εξέλιξη

Σελ. 131/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισµός
(σε Ευρώ)

Κατάσταση
ωριµότητας
Πλήρης
ωριµότητα

18

Αναδασµός Μελίτης

445.000,00

19

Αναδασµός αγροκτήµατος
Αµµοχωρίου

477.000,00

20

Αναδασµός αγροκτήµατος
Περάσµατος

214.000,00

21

Αναδασµός αγροκτήµατος
Σιταριάς

405.000,00

22

Αναδασµός αγροκτήµατος
Κολχικής

312.000,00

23

Αναδασµός αγροκτήµατος
Φιλώτα

476.000,00

24

Αναδασµός αγροκτήµατος
Μαρίνας

195.000,00

25

Αναδασµός αγροκτήµατος
Σκοπιάς

342.000,00

26

Αναδασµός αγροκτήµατος
Ασπρογείων

151.000,00

27

Αναδασµός αγροκτήµατος
Πρώτης

205.000,00

28

Αναδασµός αγροκτήµατος
Κλαδορράχης

196.000,00

29

Αναδασµός αγροκτήµατος Αγ.
Βαρθολοµαίου

308.000,00

30

Μελέτη κατασκευής αρδευτικού
δικτύου Αµυνταίου

31

Συντήρηση υφιστάµενων και
∆ιάνοιξη νέων ∆ασοδρόµων –
∆ήµου Φλώρινας

32

33

Μελέτη
κατασκευή
αρδευτικού
δικτύου
καλλιεργειών ∆ήµου Φλώρινας
Αγροτική οδοποιία ∆ήµου
Φλώρινας
ΣΥΝΟΛΟ
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Σκοπιµότητα
υλοποίησης

Ζωοτροφές,
κτηνοτροφικά
προιόντα,
αµπελοοινικά
(κρασί),
οπωρικά,
αρωµατικά &
φαρµακευτικά
φυτά, κηπευτικά
(πιπεριά)

1.000.000,00

440.000,00

450.000,00

400.000,00

73.596.466,00

ΑΝΚΟ

Σελ. 132/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

12. ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
12.1. Γενικά
Εξίσου σηµαντικό ζήτηµα µε την ποσοτική ή / και την ποιοτική παραγωγή και την
πιστοποίησή της, αποτελεί η δυνατότητα ανταγωνιστικής και επωφελούς για τον
παραγωγό διείσδυσης των προϊόντων στην αγορά.
Προς το σκοπό αυτό, ο Ν.4015/11 προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας η οποία, στην περίπτωσή
µας, θα έχει την επωνυµία «Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας».

12.2. Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
α. Έδρα της Εταιρείας (κτίριο Περιφέρειας).
Στους παραγωγούς θα χορηγείται «σήµα», το οποίο θα αναρτάται υποχρεωτικά
στις επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν και θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών της
Εταιρείας. Με παρόµοιο τρόπο το σήµα θα τοποθετείται ως διακριτικό στην
ετικέτα των προϊόντων της περιοχής. Το σήµα και το λογότυπο θα σχεδιαστούν
από ειδικούς και θα υιοθετηθούν κατόπιν διαγωνισµού, από Ειδική Επιτροπή που
θα ορίσει η «Αγροδιατροφική Σύµπραξη».
β. Σκοπός της Εταιρείας θα είναι η τεκµηρίωση, υποστήριξη, προβολή, προστασία,
ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων που παράγονται στη ∆υτική Μακεδονία
και είναι ενταγµένα στο «καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας». Η
Εταιρεία δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν θα διανέµει κέρδη στους
εταίρους.
Οι πόροι της Εταιρείας εξασφαλίζονται από τα µέλη της µε την καθιέρωση της
οικονοµικής συνδροµής και του τέλους εγγραφής. ∆ίνεται επίσης, από το
Ν.4015/11, η δυνατότητα χρηµατοδότησης µέσω του Ταµείου Γεωργίας &
Κτηνοτροφίας.
Η Εταιρεία, ως «µη κερδοσκοπική», διαθέτει τα έσοδα και τυχόν κέρδη της στην
εξυπηρέτηση των σκοπών και των δράσεών της.
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γ. Πιο συγκεκριµένα, µέσω της Εταιρείας, θα επιδιωχθεί:
1. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων
της περιοχής.
2. Η γνωµοδότηση προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Κεντρική
∆ιοίκηση (κυρίως ΥΠΑΑΤ) σχετικά µε τον κατάλογο των προϊόντων που
συµπεριλαµβάνονται στο «καλάθι». Εξάλλου, το «καλάθι» θα είναι µία
ανοιχτή δυναµική διαδικασία και κατάλογος µαζί.
3. Η συνεχής συλλογή στοιχείων σχετικά µε τα αγροτικά προϊόντα, τα
µεταποιηµένα προϊόντα, τους παραγωγούς της περιοχής, τους µεταποιητές –
διακινητές προϊόντων και ό,τι άλλο στοιχείο απαιτείται για την επίτευξη των
στόχων της Εταιρείας.
4. Η

ανάληψη

πρωτοβουλιών

για

τη

συστηµατική

ενηµέρωση

των

καταναλωτών σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της τοπικής παραγωγής.
5. Η εξυπηρέτηση και η ενηµέρωση των Εταίρων για τις µελλοντικές
καταναλωτικές τάσεις και τις τάσεις της αγοράς.
6. Ο

σχεδιασµός

δράσεων

και

ολοκληρωµένου

πλάνου

προβολής

των

προϊόντων, µε τη συµµετοχή σε εκθέσεις, διαφηµιστικές καµπάνιες,
προωθητικό υλικό κ.λπ.
7. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιµών των προϊόντων, τόσο σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο όσο και σε παγκόσµιο.
8. Η

ανάληψη

πρωτοβουλιών

κατάρτισης

των

επιχειρηµατιών

και

του

επιστηµονικού δυναµικού για ειδικά θέµατα.
9. Η οργάνωση δοµών προώθησης – πώλησης προϊόντων, σε τοπικό επίπεδο,
για την κάλυψη των τοπικών αναγκών αλλά και των τουριστών.
10. Η προώθηση οργάνωσης και λειτουργίας λαικών αγορών βιολογικών
προιόντων.
11. Η συνεργασία µε άλλους φορείς, όπως επιµελητήρια, οµάδες καταναλωτών,
προξενεία, πρεσβείες, συλλογικές οργανώσεις των παραγωγών, εξωτερικούς
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συµβούλους για αγορά υπηρεσιών κλπ, για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων.
δ. Μέσα
Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της Εταιρείας θα υλοποιούνται,
µεταξύ των άλλων, ενηµερωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, συµµετοχή σε
εκθέσεις,

σεµινάρια,

ανακοινώσεων,

έκδοση

συµµετοχή

σε

ενηµερωτικών

φυλλαδίων,

χρηµατοδοτικά

εκδόσεων

προγράµµατα

κ.α.

και

Βασικό

εργαλείο επικοινωνίας θα αποτελέσει το διαδίκτυο.
ε. Μέλη
Για την ίδρυση της Εταιρείας είναι σκόπιµο να συµπράξουν αρχικά εκτός από
την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και οι παρακάτω φορείς:
- Οι 12 ∆ήµοι της Περιφέρειας.
- Τα 4 Εµποροβιοτεχνικά Επιµελητήρια.
- Το Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας και το ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας ή οποιοδήποτε
τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα λειτουργεί και έχει έδρα την περιοχή.
- Φορείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης, των
καταναλωτών κ.α., που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και σχετίζονται
ε το χώρο της διατροφής και των αγροτικών προϊόντων.
- 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. Καλό είναι να ιδρυθεί µια
οργάνωση σε επίπεδο Περιφέρειας µε τη συνένωση όσων έχουν αναγνωριστεί
σε επίπεδο Νοµού (Περιφερειακής Ενότητας).
- Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (ΤΣΠ) & ∆ίκτυα.
- ΓΕΩΤΕΕ, εφόσον καταστατικά είναι εφικτό.

στ. Όργανα της Εταιρείας
Η εταιρεία θα διοικείται ενδεικτικά από τα παρακάτω Όργανα
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 Γενική Συνέλευση
 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
 Πρόεδρος – ∆ιαχειριστής
Ειδικότερα :
στ1. Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και
αποτελείται από όλους τους εταίρους – µέλη, µε ανάλογη εκπροσώπηση στα
µερίδια. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, που θα καθοριστούν στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και
έκτακτα, µετά από απόφαση του Προέδρου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
ενός σηµαντικού αριθµού µελών.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων
της, µετά από πρόταση του Προέδρου ή µετά από απόφαση της ίδιας της
Συνέλευσης.
Θέµατα απαρτίας, πλειοψηφίας για λήψη αποφάσεων, απολογισµού, εγκρίσεων
κλπ θα ρυθµίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.
στ2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εκλέγεται κατόπιν διενέργειας αρχαιρεσιών,
συνήθως κάθε δύο (2) χρόνια και θα έχει ευρύτητα εκπροσώπησης των εταίρων,
χωρίς όµως να είναι πολυµελές και ως εκ τούτου δυσκίνητο.
στ3. Πρόεδρος – ∆ιαχειριστής
Ο Πρόεδρος – ∆ιαχειριστής, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και
επιπλέον προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ.. Το ρόλο αυτό
µπορεί και πρέπει να έχει ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η διοίκηση
του οργάνου.
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12.3. Πρόσθετο δυνητικό αντικείµενο της Εταιρείας
Ποιο αναλυτικά µέσω της αγροδιατροφικής σύµπραξης θα προωθηθούν και οι
παρακάτω ενέργειες:

α. Εκθεσιακή προβολή
Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων της Εταιρείας µπορεί
να διαδραµατίσει ενδεχοµένως το Εκθεσιακό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας στα
Κοίλα, µε την πολύχρονη εµπειρία και τις δοµές που διαθέτει, σε συνεργασία µε
µε τα 4 Επιµελητήρια της ∆υτικής Μακεδονίας.
Με απόφαση της ∆ιοίκησης του Εκθεσιακού Κέντρου, έχουν καθιερωθεί και
διοργανώνονται η Κεντρική Έκθεση, κάθε φθινόπωρο, στα Κοίλα Κοζάνης και
τρεις (3) άλλες εκθέσεις σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (συνήθως στις
έδρες αυτών).
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης σχετικά µε το «καλάθι των προϊόντων»
∆υτικής Μακεδονίας, υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή του
Εκθεσιακού Κέντρου στη διαµόρφωση της τελικής πρότασης, καθώς και τη
συµµετοχή του στην Εταιρεία «Αγροδιατροφική Σύµπραξη».
Εκτός από τη συµµετοχή σε εκθέσεις ή τη διοργάνωση εκθέσεων, ο στόχος του
Εκθεσιακού Κέντρου για την ίδρυση µόνιµων σηµείων πώλησης τοπικών
προϊόντων συµβαδίζει απόλυτα µε τους στόχους της Σύµπραξης. Μπορεί να γίνει
χρήση και των µόνιµων δοµών του Εκθεσιακού Κέντρου ή και εξεύρεση νέων
σηµείων και µάλιστα µε τη συµµετοχή και των ∆ήµων και των 4 Επιµελητηρίων
για αποκεντρωµένη διάσταση της δράσης της.
Τέλος, η προβολή των προϊόντων µέσω εντύπων και καµπάνιας στα δηµοτικά
σχολεία, που είναι από τα πλέον αποτελεσµατικά µέτρα για τη διαµόρφωση
συνειδήσεων διατροφικών, καταναλωτικών, πολιτιστικών κλπ.

β. Συµβολή στη δηµιουργία ειδικού σήµατος για τα Προϊόντα της ∆υτικής
Μακεδονίας
Στόχος της δηµιουργίας ενός σήµατος για τα προϊόντα της ∆υτικής Μακεδονίας
είναι

να

καταστούν
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ιχνηλασιµότητας. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η έννοια της ποιότητας, της
εντοπιότητας και της παράδοσης, αφού θα επεκταθεί σε µεγαλύτερη κλίµακα η
εφαρµογή της ποιότητας και θα υιοθετηθεί από το µεγαλύτερο µέρος των
παραγωγών.
Το Ειδικό Τοπικό Σήµα Ποιότητας θα αφορά σε :
-

Εµπορεύµατα,

-

Προϊόντα και

-

Υπηρεσίες

Το σήµα θα κάνει γνωστό στον καταναλωτή ότι το προϊόν έχει όντως παραχθεί
στην ∆υτική Μακεδονία και ότι κατά την παραγωγή του έχουν τηρηθεί βασικοί
κανόνες.
Θα είναι ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που θα χρησιµοποιείται για τη διάκριση
των προϊόντων που παράγονται στη ∆υτική Μακεδονίας και για τον καταναλωτή
θα αποτελεί µια αξιόπιστη δέσµευση ποιότητας, ενώ για τον παραγωγό µια
εγγύηση µελλοντικού κέρδους.
Φορέας ∆ιαχείρισης του σήµατος
Την ευθύνη για την καθιέρωση του σήµατος θα έχει η Αγροδιατροφική
Σύµπραξη, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διάδοση και διαφήµιση του
σήµατος, ενώ οι χρήστες του σήµατος θα είναι :
-

οι παραγωγοί προϊόντων

-

οι µεταποιητές

-

οι έµποροι

-

οι καταναλωτικές ενώσεις

-

οι υπηρεσιακοί παράγοντες

Αυτές οι οµάδες – στόχοι και όποιοι άλλοι (ίσως επιµελητήρια, σύλλογοι κ.α.)
συµπράττουν µε σύµβαση, που θα υπογράφεται µε το Φορέα ∆ιαχείρισης
(Αγροδιατροφική Σύµπραξη), όπου θα καθορίζονται οι λεπτοµερείς χρήσεις, οι
υποχρεώσεις αµφοτέρων και οι έλεγχοι που θα πραγµατοποιούνται είτε
δειγµατοληπτικά είτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι έλεγχοι θα έχουν ως
στόχο την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων της σύµβασης.
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Στάδια εφαρµογής
-

Ορισµός του Φορέα ∆ιαχείρισης του τοπικού σήµατος προτείνεται να είναι η
Αγροδιατροφική Σύµπραξη.

-

Επιλογή συµβούλου, για τον καθορισµό των προδιαγραφών που πρέπει να
ακολουθούν οι χρήστες του σήµατος.

-

Άτυπος διαγωνισµός για την επιλογή του λογότυπου και του σήµατος.
Αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης θα είναι η διοίκηση της Αγροδιατροφικής
Σύµπραξης.

-

∆ηµοσιοποίηση του έργου µε την υπογραφή συµβάσεων και ελέγχων.

-

Έναρξη του έργου µε την υπογραφή συµβάσεων και ελέγχων.

-

Καθιέρωση βραχυχρόνιων διαδικασιών κατάρτισης των εµπλεκόµενων και
του επιστηµονικού προσωπικού σε µόνιµη – διαρκή βάση.

Οικονοµικά στοιχεία
-

Κόστος εφαρµογής – διαχείρισης
Για τις ανάγκες καθιέρωσης του εµπορικού σήµατος απαιτούνται πόροι για
αµοιβές του συµβούλου, ενός υπεύθυνου διαχείρισης και της γραµµατειακής
υποστήριξης σε µόνιµη βάση. Έκτατες δαπάνες αποτελούν οι δαπάνες
κατάρτισης και έκδοσης υποστηρικτικού υλικού διαφήµισης.

-

Πόροι
Οι φορείς που θα κάνουν χρήση του σήµατος χρεώνονται για τις υπηρεσίες
του

σήµατος,

ανάλογα

µε

τις

ποσότητες

των

προϊόντων

και

θα

περιγράφονται αναλυτικά κατά την υπογραφή της σύµβασης. Επιπλέον
υπηρεσίες που δεν θα περιγράφονται στο συµφωνητικό, όπως σεµινάρια,
συµµετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. θα χρεώνονται ξεχωριστά.
Για την εφαρµογή της οικονοµικής σχέσης µεταξύ των µελών, θα
καταρτισθεί πινάκιο αµοιβών (τιµοκατάλογος υπηρεσιών), ώστε να είναι
γνωστοί οι όροι της σύµβασης.
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Τέλος, ένα σηµαντικό µέρος της χρηµατοδότησης του σήµατος θα
προέρχονται από τις συνδροµές των µελών που θα συµµετέχουν στην
Αγροδιατροφική Σύµπραξη.

γ. Ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων
Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της δράσης της Αγροτοδιατροφικής Σύµπραξης
και του καλαθιού αγροτικών προϊόντων θα επιτευχθεί µε το σχεδιασµό και
ανάπτυξη

διαδικτυακής

πλατφόρµας.

Στην

παραπάνω

πλατφόρµα

θα

περιλαµβάνονται τα τοπικά προϊόντα του καλαθιού της ∆υτικής Μακεδονίας και
οι παραγωγοί – µεταποιητές αυτών.
Μέσω του διαδικτύου ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να περιγράψει και να
προβάλλει τα προϊόντα του, τις µεθόδους επεξεργασίας, προβολής και διάθεσης
και ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί πλήρως για τα
χαρακτηριστικά

των

αγροτικών

προϊόντων,

τα

πλεονεκτήµατα

που

παρουσιάζουν έναντι άλλων εισαγόµενων, τα κέντρα διάθεσής τους, τις τιµές
και τρόπους πληρωµής και παράδοσης. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν οι
µονάδες µεταποίησης και εµπορίας των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της
Περιφέρειας.
Το παραπάνω έργο µπορεί να υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και σε άλλα συναφή προγράµµατα στο µέλλον.

δ. Παρατηρητήριο Αγροτικών Προϊόντων
Το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί η αγορά αγροτικών προϊόντων
καθώς και οι ανεξέλεγκτοι µηχανισµοί της αγοράς έχουν δηµιουργήσει δύο
βασικές στρεβλώσεις :

1ον χαµηλές τιµές στο χωράφι και άρα χαµηλό εισόδηµα στον παραγωγό και
2ον µεγάλο κόστος για τον καταναλωτή
Το κόστος των τροφίµων για τον καταναλωτή, σε σχέση µε τις τιµές που
απολαµβάνει ο παραγωγός, είναι πολλαπλάσιο.

Η διαφορά µάλιστα αυτή στα

οπωροκηπευτικά - εποχικής απόδοσης - είναι έως και πέντε φορές µεγαλύτερη.
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Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα έτσι ώστε, µε την εφαρµογή
κατάλληλων µέσων και διαδικασιών, να µικραίνει η παραπάνω διαφορά προς
όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή και µε τον τρόπο αυτό
να υποστηριχθεί η αξία της τοπικής αγροτικής παραγωγής και εποµένως τα
διαθέσιµα κεφάλαια για τοπική ανάπτυξη που, µε την σειρά της, θα
δηµιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες και διεξόδους απασχόλησης. Το ανωτέρω
µπορεί να προωθηθεί µε τη σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Αγροτικών Προϊόντων.
Ο Μηχανισµός αυτός προβλέφθηκε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) το
2001.

Ξεκίνησε να λειτουργεί , αλλά πολύ γρήγορα υποβαθµίσθηκε χωρίς ποτέ

να καταργηθεί. Το θεσµικό αυτό όργανο «φωτογράφιζε» καθηµερινά τις
εποχικές τιµές των παραγοµένων αγροτικών προϊόντων στο χωράφι, τις τοπικές
αγορές, τις χονδρικές και λιανικές αγορές στις λαϊκές και τα υπερκαταστήµατα.
Προβλεπόταν µηχανισµός ηλεκτρονικής καταγραφής και θεσµικής αποτύπωσης
των παραβάσεων.
Προτείνεται η αποκεντρωµένη επικαιροποίηση και λειτουργία αυτού του
Μηχανισµού από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της
Αγροδιατροφικής Σύµπραξης, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα:
•

στους

παραγωγούς

και

µεταποιητές,

να

αποκτούν

τον

φθηνότερο

συνδυασµό εφοδίων µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους παραγωγής και
την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος,
•

στους εµπόρους, να προβάλλουν τον καλύτερο συνδυασµό ποιότητας-τιµής
των προϊόντων τους και

•

στους καταναλωτές, να ενηµερωθούν αλλά και να αγοράσουν τα ποιοτικά
τοπικά αγροτικά προϊόντα µε τη χαµηλότερη δυνατή τιµή.

Η λειτουργία του θα µπορούσε να ενταχθεί στο «ηλεκτρονικό καλάθι» και
µπορεί να συµβάλει στη σύζευξη και οµαλοποίηση των τιµών µεταξύ χωραφιού
και ραφιού στα σηµεία πώλησης.

ε. Πιστοποίηση Προϊόντων
Μέσα από την Αγροδιατροφική Σύµπραξη θα µπορούσε να προωθηθεί η
πιστοποίηση των προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
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Η δυνατότητα που δίνεται στην Περιφέρεια για δηµιουργία αυτοτελούς
διοικητικής µονάδας Πιστοποίησης των προϊόντων που παράγονται στα όρια
της, µπορεί να συµβάλει στην απόκτηση σηµάτων για πολλά προϊόντα της ∆.
Μακεδονίας.
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη προτείνεται να εισηγείται στη ∆οµή Πιστοποίησης
τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται να γίνουν διαδικασίες πιστοποίησης και στη
συνέχεια να προβαίνει σε ενέργειες προώθησης και προβολής τους.
Η πιστοποίηση των προϊόντων µε σήµατα αναφορικά µε τη γεωγραφική ένδειξη
ή την ονοµασία προέλευσής τους καθώς και των τροφίµων αλλά και η
πιστοποίησή τους ως βιολογικά, θα συµβάλει στην αύξηση των πωλήσεων, στην
εξωστρέφεια και στη ενίσχυση της εξαγωγικής δυνατότητάς τους.
Ιδιαίτερα δε, στην Περιφέρειά µας όπου δε δραστηριοποιείται κάποιος
Οργανισµός πιστοποίησης για τη βιολογική παραγωγή, θα παρέχει σηµαντική
στήριξη στους παραγωγούς τόσο σε επίπεδο πιστοποίησης όσο και σε επίπεδο
διάδοσης τεχνικών στη φάση της παραγωγής.
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά προϊόντα για τα οποία θα µπορούσαν να
γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες πιστοποίησης:
•

Πατάτα Κοζάνης

•

Αρνάκι – κατσικάκι ορεινών περιοχών

•

Βόειο κρέας

•

Πιπεριά Φλωρίνης

•

Φασόλι Σισανίου

•

Αιγοπρόβειο γάλα

•

Μήλα Βερµίου
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12.4. Συνέργειες ή συνεργασίες της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας
α. Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και ∆ίκτυα
Στην

Αγροδιατροφική

Σύµπραξη

θα

µπορούσαν

να

συµµετέχουν

ή

να

συνεργάζονται µε αυτήν τα υφιστάµενα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και
τα ∆ίκτυα που έχουν ήδη δηµιουργηθεί στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
και αποτελούνται από οµοειδείς επιχειρήσεις µε κοινά συµφέροντα και στόχους.
Στα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και στα ∆ίκτυα που περιγράφονται στη
συνέχεια, συµµετέχει ένας ικανοποιητικός αριθµός επιχειρήσεων που µπορεί να
συµβάλλει στην προβολή και προώθηση των προϊόντων του καλαθιού και να
αποτελέσει

µια

κρίσιµη

µάζα

για

την

επίτευξη

των

δράσεων

της

Αγροδιατροφικής Σύµπραξης.
Τα ΤΣΠ είναι µία χάρτα, µια συµφωνία οµάδας επαγγελµατιών (φυσικών ή
νοµικών προσώπων) που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συµφωνούν συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση, αναγνωρίζοντας ότι
έχουν κοινά προβλήµατα και προοπτική, προκειµένου να προωθήσουν ένα κοινό
όραµα για την ποιότητα στην περιοχή τους.
Κύριος σκοπός των ΤΣΠ είναι η διαφύλαξη του καλού ονόµατος µιας περιοχής
που θα εξασφαλίσει την εξωστρέφεια δηλαδή την πώληση των προϊόντων και
υπηρεσιών της περιοχής σε τρίτους.
Τα

ΤΣΠ για πρώτη φορά σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της LEADER II και

συνεχίστηκαν στα πλαίσια της LEADER+. Αποτελούν µία καινοτοµία στον
αγροτικό χώρο και ουσιαστική διαφοροποίηση στην επιχειρηµατική δράση, που
µε τη σειρά της διαµορφώνει µία διαφορετική κουλτούρα στους τοπικούς
επιχειρηµατίες, για την τήρηση κοινών κανόνων στην παροχή υπηρεσιών, στις
κατασκευές, στη γαστρονοµία, στην προστασία του περιβάλλοντος

κ.λ.π

Στο Νοµό Κοζάνης δηµιουργήθηκε, στα τέλη του 2003, στα πλαίσια του
LEADER+

το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τις υπηρεσίες τουρισµού στο

Νοµό Κοζάνης (µονάδες φιλοξενίας, κέντρα εστίασης, κέντρα πληροφόρησης).
Στα τέλη του 2005 δηµιουργήθηκε η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την
επωνυµία «ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ» στην οποία συµµετέχουν σήµερα 21 επιχειρήσεις.
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Επίσης, στα τέλη του 2003 συστήθηκε το Τοπικό ∆ίκτυο µε την επωνυµία
«ΟΙΝΟΕΥΦΡΟΣΥΝΗ» στο οποίο συµµετέχουν επτά επισκέψιµα κελάρια και
δύο οινοποιεία στη Σιάτιστα. Το δίκτυο αποσκοπεί, µέσα από την προβολή των
επισκέψιµων χώρων (κελάρια & οινοποιεία),

στη συνολικότερη προβολή της

περιοχής, στη διασύνδεση µε τον πολιτισµό και την αρχιτεκτονική κληρονοµιά
και έχει απώτερο σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών και την ενίσχυση του
τοπικού εισοδήµατος.
Αντίστοιχα στο Νοµό Φλώρινας δηµιουργήθηκε το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας
Φλώρινας στο οποίο συµµετέχουν 19 επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τον
αγροτουρισµό (καταλύµατα, χώροι εστίασης και προβολής) και τον διατροφικό
τοµέα (βιοτεχνίες παραγωγής τοπικών προϊόντων).
Σε επίπεδο ∆υτικής Μακεδονίας το ∆εκέµβριο του 2006, ιδρύθηκε η Αστική
µη

κερδοσκοπική

εταιρεία

µε

την

«∆ΙΚΤΥΟ

επωνυµία:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο ∆Ι.ΜΕ.ΓΑΛ.
Είκοσι έξι (26) επιχειρηµατίες της ∆υτικής Μακεδονίας που ασχολούνται µε τη
µεταποίηση γάλακτος, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα του κλάδου αλλά και τις
µεγάλες δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται για τον τοµέα των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, ιδίως µετά την αναγνώριση της φέτας, αποφάσισαν
τη σύσταση και δηµιουργία του δικτύου ∆Ι.ΜΕ.ΓΑΛ. µε σκοπό:
•

Τη συλλογική αντιµετώπιση των προβληµάτων και αδυναµιών του κλάδου
(έλεγχος και πάταξη φαινοµένων νοθείας στην παραγωγική διαδικασία και
εµπορία των γαλακτοκοµικών και των Π.Ο.Π. τυροκοµικών προϊόντων).

•

Τη συνολική προβολή, διαφήµιση και πιστοποίηση των τυροκοµικών
προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας µε κατοχυρωµένο σήµα «∆υτικής
Μακεδονίας»

•

Την υποστήριξη των τυροκόµων και των κτηνοτρόφων της ∆υτικής
Μακεδονίας σε θέµατα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης και την αξιοποίηση
προγραµµάτων

για

επενδύσεις

εκσυγχρονισµού

και

βελτίωσης

των

επιχειρήσεων
•

Την

ενηµέρωση

επαγγελµατιών

και

ευαισθητοποίηση

σχετικά

µε

την

της

κοινής

διατροφική,

γνώµης

οικονοµική,

και

των

κοινωνική,

περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων
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Οι ανωτέρω επιδιώξεις θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της
Αγροδιατροφικής

Σύµπραξης

για

την

αναβάθµιση

του

τοµέα

των

ενίσχυση

της

γαλακτοκοµικών προϊόντων στη ∆υτική Μακεδονία.

β. ∆ηµιουργία Clusters τροφίµων στη ∆υτική Μακεδονία
Μια

πρόταση

που

θα

µπορούσε

να

συµβάλει

στην

επιχειρηµατικότητας και στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων στη ∆υτικής
Μακεδονία είναι, η προώθηση των Επιχειρηµατικών Συνεργατικών Σχηµατισµών
(Clusters) που

αποτελεί και προτεραιότητα τόσο του Εθνικού Στρατηγικού

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) όσο και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ).
Η από κοινού δράση, οµοειδών ή συµπληρωµατικών ως προς το αντικείµενό
τους επιχειρήσεων, σε διάφορα ζητήµατα όπως έρευνα αγοράς, αξιοποίηση
νέων

τεχνολογιών,

προµήθεια

πρώτων

υλών,

παραγωγή,

προβολή

και

προώθηση των προϊόντων – υπηρεσιών, εξαγωγική διείσδυση, την πρόσβαση
σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και µεταφορά γνώσης, εξειδικευµένο
προσωπικό),κ.λπ. εξασφαλίζει καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα για τις
συµµετέχουσες στα clusters επιχειρήσεις καθώς και προοπτική βιωσιµότητας,
ιδιαίτερα σε µια περίοδο κρίσης όπως η σηµερινή.

Προτείνεται η δηµιουργία ενός Cluster Τροφίµων στην Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας που θα αποτελείται από 3 επιµέρους κλαδικά clusters (sub-clusters)
εξειδικευµένα στις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Γαλακτοκοµικά

•

Όσπρια

•

Καινοτοµικά αγροτικά προϊόντα

Το Cluster Τροφίµων θα αποτελεί ένα κάθετο διεπαγγελµατικό Cluster στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και θα προβλέπει δράσεις συνεργασίας µεταξύ
επιχειρήσεων παραγωγής διαφορετικών προϊόντων, ενώ τα sub-clusters θα είναι
Οριζόντια Clusters και θα περιλαµβάνουν δράσεις συνεργασίας µεταξύ οµοειδών
επιχειρήσεων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω µορφών συλλογικής δράσης, κρίνεται
σηµαντική η εµπειρία – τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από φορείς της
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περιοχής (Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε.) µέσω της συµµετοχής τους σε εθνικά και
διακρατικά προγράµµατα µε αντικείµενο αναφοράς την ίδρυση και λειτουργία
Επιχειρηµατικών Συνεργατικών Σχηµατισµών και η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί
κατάλληλα κατά το σχεδιασµό και υλοποίηση της παρούσας πρότασης.
Συµπερασµατικά,
κερδοσκοπική

η

Αγροδιατροφική

εταιρεία,

θα

Σύµπραξη,

µπορούσε

να

ως

αστική

λειτουργήσει

ως

µη
µια

«οµπρέλα» για τα προϊόντα στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας κάτω
απ'

την

οποία

θα

µπορέσουν

να

ενταχθούν

όλες

οι

τοπικές

πρωτοβουλίες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
•

Υφιστάµενα και µελλοντικά Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας

•

Υφιστάµενα και µελλοντικά ∆ίκτυα

•

clusters τροφίµων

12.5. Λοιπές δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης προς όφελος της
παραγωγής στην Περιφέρεια, µε έµφαση στην καινοτοµία
α. Καµπάνια ενηµέρωσης επαγγελµατιών στον τοµέα του τουρισµού για
την στήριξη των προϊόντων του καλαθιού
Μέσω της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης µπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση των
τοπικών αγροτικών προϊόντων µε την πολιτιστική κληρονοµιά, την τουριστική
βιοµηχανία και τελικά να προωθηθεί η ανάπτυξη της περιοχής.
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη θα πρέπει να οργανώσει καµπάνια ενηµέρωσης για
ενίσχυση της κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας από τους
κατοίκους της Περιφέρειες και τους επισκέπτες της. Σειρά συναντήσεων µε
οµάδες

ξενοδόχων,

εστιάτορες,

κλπ.

που

έχουν

τη

δυνατότητα

να

χρησιµοποιήσουν τα τοπικά προϊόντα στις επιχειρήσεις τους και να αποτελέσουν
τον καλύτερο πρεσβευτή αυτών θα συµβάλλει έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν
τη δυνατότητα να γευθούν και να απολαύσουν τα τοπικά προϊόντα που
παράγονται στην Περιφέρεια. Το κέρδος που θα προκύψει θα είναι πολλαπλό,
καθώς θα στηρίζονται οι παραγωγοί µε τη διάθεση των προϊόντων σε τοπικές
επιχειρήσεις και παράλληλα θα υπάρξει ζήτηση των προϊόντων αυτών από
όσους τα γευθούν και θα θελήσουν να τα αγοράσουν εκτός Περιφέρειας.
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β. Προώθηση δηµιουργίας ειδικού ραφιού στα super market της ∆υτικής
Μακεδονίας µε τα τοπικά προϊόντα
Πρέπει να γίνει συνείδηση στον καταναλωτή της Περιφέρειάς µας να αγοράζει
τα Ελληνικά προϊόντα και κατ’ επέκταση προϊόντα που παράγονται στη ∆υτική
Μακεδονία, µε έµφαση στα αγροτικά προϊόντα καθώς και άλλα προϊόντα
µεταποίησης.
Θα πρέπει να γίνουν επαφές µε τα super markets της περιοχής ώστε να
τοποθετήσουν, σε ειδικό σταντ

µε την επωνυµία «Αγροτικά προϊόντα της

∆υτικής Μακεδονίας», τα τοπικά προϊόντα ώστε οι καταναλωτές (ντόπιοι και
επισκέπτες) να τα προτιµήσουν από τα εισαγόµενα.
Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονοµηθούν πόροι για την Περιφέρειά µας, θα
αναδιαρθρωθεί ο πρωτογενής τοµέας, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
και θα ενισχυθεί η τοπική ανάπτυξη.

γ. ∆ηµιουργία εκθετηρίων και σηµείων πώλησης των τοπικών προϊόντων
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη θα πρέπει να έρθει σε επαφή µε τους αρµόδιους
φορείς ώστε σε κάθε Σταθµό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην Εγνατία
οδό να δηµιουργηθεί ειδικός χώρος έκθεσης και πώλησης των «προϊόντων του
καλαθιού».
Επιπρόσθετα και σε άλλα σηµεία στα οποία παρατηρείται µαζική συγκέντρωση
επισκεπτών θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν µόνιµα σηµεία πώλησης των
τοπικών προϊόντων π.χ. χιονοδροµικά κέντρα.
Με την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων η Αγροδιατροφική Σύµπραξη θα
συµβάλλει:
•

στην προβολή και προώθηση των προϊόντων του καλαθιού τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό

•

στην αναγνωρισιµότητα των προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας

•

στην ανάδειξη των προϊόντων του καλαθιού της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας ως προϊόντα ανώτερης διατροφικής αξίας
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•

στην εξασφάλιση της κατανάλωσης των προϊόντων τόσο από τους
κατοίκους όσο και από τους επισκέπτες της περιοχής, ως προϊόντα υψηλής
ποιότητας

•

στη διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων διατροφής
στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

•

στην

οργάνωση

κατάλληλων

προϋποθέσεων

και

υποδοµών

στην

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας

δ. Προώθηση καινοτόµων δράσεων και πρακτικών
Η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού αγροτικού τοµέα, απαιτεί αντιµετώπιση µιας
σειράς προκλήσεων που αφορούν τις νέες τάσεις των καταναλωτών για υγιεινά,
ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης του εµπορίου
και της ανάπτυξης µεγάλων αλυσίδων λιανικού εµπορίου µε διαπραγµατευτική
δύναµη.
Συνεπώς, ο ασφαλής δρόµος οδηγεί στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και
στην υιοθέτηση επιθετικής πολιτικής marketing, µέσα από ισχυρές συνεργασίες
και συµµαχίες µε αγρότες και καταναλωτές.
Εξάλλου, το πολύ µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων της ∆υτικής Μακεδονίας, ο
χαµηλός βαθµός εκσυγχρονισµού τους, η ανεπαρκής σύνδεση µε την έρευνα
όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, εντείνουν τις ανταγωνιστικές αυτές πιέσεις.
Οι αγρότες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, η βιώσιµη αποκατάσταση της
σταθερότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν σηµαντικούς
παράγοντες ουσιαστικής αναβάθµισης της θέσης των επιχειρήσεων και των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων στον ανταγωνισµό.
Άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανταγωνιστικότητα είναι και η επιχειρηµατική
καινοτοµία ως προς τη µορφή των προϊόντων, την οργάνωση της παραγωγής,
την οργάνωση των πωλήσεων κλπ.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, η χώρα και
ιδιαίτερα οι ακριτικές περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας υστερούν σηµαντικά ως
προς:
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την αξιοποίηση, από τις επιχειρήσεις, καινοτόµων δραστηριοτήτων στις
εσωτερικές τους διεργασίες



τη χρήση του διαδικτύου για εµπορικούς σκοπούς



την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου

Η καινοτοµία είναι πιο σηµαντική στις επιχειρήσεις τυποποίησης, µεταποίησης
και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων ενώ στην πρωτογενή παραγωγή αφορά
περισσότερο στην τήρηση των πρότυπων που έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε.
και των πρακτικών παραγωγής πέρα από τις υποχρεωτικές.
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικές δράσεις και έργα που συνιστούν
καινοτόµες πρακτικές και οδηγούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.


Οργάνωση των αγορών µε την εφαρµογή του µοντέλου της συµβολαιακής
γεωργίας για µια σειρά προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας, όπως τα όσπρια,
ο καπνός, το γάλα και τα ενεργειακά φυτά ως νεοεισερχόµενος κλάδος στην
περιοχή.



Χρήση

υδάτινων

πόρων

που

απορρίπτονται

από

τους

βιολογικούς

καθαρισµούς και είναι κατάλληλοι για άρδευση, τουλάχιστον για παραγωγές
πλην του διατροφικού τοµέα.


Καταχώρηση νέων προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ όπως είναι, το λιαστό κρασί
Σιάτιστας και αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά εκτός του Κρόκου.



∆ικτύωση των επιχειρήσεων στα πλαίσια χαλαρών συνεργασιών και
δηµιουργίας διεπαγγελµατικών οργανώσεων, όπου είναι δυνατόν.



Συνενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών Οµάδων Παραγωγών και Ενώσεων,
για

τη

δηµιουργία

µεγαλύτερων,

ανταγωνιστικότερων

και

βιώσιµων

σχηµάτων.


Μέτρα προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, µέσω των
τοπικών επιχειρήσεων (π.χ. ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα της
περιοχής, καταστήµατα λιανικής πώλησης, κέντρα µαζικής εστίασης κλπ.).

Στην πρωτογενή παραγωγή µπορούν και πρέπει να καθιερωθούν οι παρακάτω
καινοτόµες δράσεις:


Εφαρµογή συστηµάτων ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Βελτίωση της απόδοσης και αξιοποίησης των βοσκοτόπων µέσω της
ορθολογικής διαχείρισης και εφαρµογή της λιβαδοπονικής εκµετάλλευσης
αυτών.



Εισαγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, νέων κλάδων παραγωγής,
όπως είναι τα ενεργειακά φυτά, τα µικρά φρούτα κ.α.
Μετά

από

ένα

χρόνο

πιλοτικών

εφαρµογών,

µε

πρωτοβουλία

της

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης αρχικά και στη συνέχεια της
Περιφέρειας

∆υτικής

Μακεδονίας,

αποδεικνύεται

ότι

είναι

δυνατή

η

καλλιέργεια κατ’ αρχήν αγριαγκινάρας και σόργου, καθώς και άλλων
παραδοσιακών καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίµων όπως είναι ο
αραβόσιτος, το σόργο και νέα είδη όπως η ελαιοκράµβη.
Τέλος, οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις όπως το LEADER και η στήριξη της
διαφοροποίησης της οικονοµίας του αγροτικού χώρου µπορούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο, συνδέοντας τους ανθρώπους µε νέες ιδέες και προσεγγίσεις και
ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, προωθώντας την
ένταξη και την παροχή τοπικών υπηρεσιών. Η δικτύωση µπορεί να συµβάλλει στη
διάδοση γνώσεων και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτοµίας, όσον
αφορά τα αγροτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.
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13. ∆ΟΜΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η Αγροδιατροφική Σύµπραξη θα
αναδεικνύει τα προϊόντα που, βάσει των χαρακτηριστικών και της αξίας τους, θα
πρέπει να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ή/και το Περιφερειακό
σήµα. Με την έννοια αυτή θεωρείται πολύ σηµαντική η πρόβλεψη πιστοποίησης
των προϊόντων της Περιφέρειας µε την αξιοποίηση αποκεντρωµένης ∆οµής –
µηχανισµού Πιστοποίησης.
Η ∆οµή αυτή θα έχει τη δυνατότητα πιστοποίησης των προϊόντων της Περιφέρειας
(βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) αφού διαπιστευτεί από τον αρµόδιο φορέα του ΥΠΑΑΤ.
Προς το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

α.

Να συµβληθεί µε ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης και να δηµιουργήσει µια
εταιρεία Πιστοποίησης των προϊόντων της Περιφέρειας.

β.

Να δηµιουργήσει ξεχωριστή Υπηρεσία εντός της Περιφέρειας.

γ.

Να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις, µέσω λήψης πολιτικής απόφασης για
στήριξη της πιστοποίησης των προϊόντων που αξιολογήθηκαν ότι παρουσιάζουν
ενδιαφέρον διαµορφώνοντας σύστηµα κινήτρων, προκειµένου οι ιδιωτικές
εταιρείες πιστοποίησης να αξιολογήσουν θετικά τις προσπάθειες που
γίνονται, να εκτιµήσουν ότι θα µπορούσε µία παρουσία τους να είναι
οικονοµικά βιώσιµη και αποτελεσµατική και να λάβουν απόφαση τοπικής
παρουσίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται διαπίστευση από τον αρµόδιο φορέα του ΥΠΑΑΤ
και λειτουργία της ∆οµής µε εξειδικευµένο προσωπικό.
Η λειτουργία ∆οµής Πιστοποίησης στην Περιφέρεια είναι πολύ σηµαντική καθόσον,
οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν άµεση επαφή µαζί της, θα επιλύονται επί τόπου τα
προβλήµατα και θα µειωθούν κατά το δυνατό οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και
µετακινήσεις.
Το σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης για τα βιολογικά προϊόντα εποπτεύεται
σήµερα από το ΥΠΑΑΤ, µέσω της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας, ενώ
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ρόλος επίβλεψης έχει ανατεθεί στον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).
Λειτουργούν 10 εγκεκριµένοι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων στην Ελλάδα (π.χ. ∆ΗΩ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε, ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. κλπ) ενώ
κανένας από αυτούς δεν έχει έδρα στη ∆υτική Μακεδονία.
Αντίστοιχα, για την πιστοποίηση των προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ),
αρµόδιος Φορέας ελέγχου είναι ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος
τελεί επίσης υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.
Σήµερα λειτουργούν 30 πιστοποιηµένες ∆οµές γεωργικών συµβούλων στη
χώρα, καµία από τις οποίες δεν βρίσκεται στη ∆υτική Μακεδονία, ενώ παράλληλα
υπάρχουν 19 πιστοποιηµένοι γεωργικοί σύµβουλοι στη ∆υτ. Μακεδονία.
Επιπρόσθετα πολύ σηµαντική είναι και η προώθηση, µέσω της προτεινόµενης
∆οµής Πιστοποίησης στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, της πιστοποίησης των
αγροτικών προϊόντων µε τα πρότυπα ΑGRO (Εθνικά Πρότυπα Πιστοποίησης
της Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων και Περιβάλλοντος)

και ποιο

συγκεκριµένα :
AGRO 1.: «Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP)»
και AGRO 2.: «Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή»
Η

πιστοποίηση

της

ποιότητας

θα

συµβάλει

ουσιαστικά

στην

αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Η σύγχρονη αντίληψη στην παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων στοχεύει
στην ποιότητα και σε ένα απαιτητικό καταναλωτικό κοινό. ∆εν αρκεί µε λίγα λόγια
τα προϊόντα να λέµε ότι είναι ποιοτικά αλλά, αυτό να αποδεικνύεται µε την
πιστοποίησή τους.
Με

την

απόκτηση

των

σηµάτων

οι

επιχειρήσεις

θα

γίνουν

περισσότερο

ανταγωνιστικές καθόσον θα µπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να
προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των
καταναλωτών,

να τεκµηριώσουν τη διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής και

ασφάλειας των προϊόντων τους.
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14. ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Σε προηγούµενα κεφάλαια έχει αναφερθεί η συνεταιριστική δράση σ’ ολόκληρη την
Περιφέρεια. Τα ελάχιστα φωτεινά πετυχηµένα παραδείγµατα δεν είναι ικανά να
εκπροσωπήσουν το σύνολο των προϊόντων, ούτε έχουν ευρύτητα δράσης ως προς
τη γεωγραφική κάλυψη.
Οι Συνεταιρισµοί µε τη σηµερινή τους µορφή και διάρθρωση, δεν είναι ικανοί να
ανταποκριθούν στις σηµερινές ανάγκες του σύγχρονου αγρότη και να έχουν
σηµαντική

πρόσβαση

και παρουσία

στην

αγορά.

Με

το

νέο

νόµο

«περί

Συνεταιρισµών» (Ν.4015/2011) αλλάζει τελείως η λειτουργία και εν µέρει η
φιλοσοφία της συνεταιριστικής δράσης.
Στο άρθρο 5 του νόµου καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τη σύσταση και
λειτουργία

«Οµάδων

Παραγωγών».

Μία

πρόβλεψη

που

υπήρχε

και

σε

προηγούµενους νόµους, που όµως τώρα δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην
αναγκαιότητα ύπαρξής τους.
Οι «Οµάδες Παραγωγών» είναι επιχειρήσεις που ελέγχονται και διοικούνται
εθελοντικά από τους ανθρώπους - µέλη - αγρότες που συµµετέχουν.
Κύριος σκοπός της Οµάδας Παραγωγών (Ο.Π.) είναι να ενώσει ξεχωριστούς και
ανεξάρτητους αγρότες – παραγωγούς οµοειδών προϊόντων για να τους βοηθήσει να
συνδυάσουν τις δραστηριότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, µέσω
οικονοµιών κλίµακας. Η διέξοδος των προϊόντων στην αγορά θα επιφέρει στα µέλη
τους βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.
Οι δευτερεύοντες στόχοι µιας Ο.Π. είναι πολλοί και σχετίζονται µε τη στήριξη του
παραγωγού – µέλους σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής κι επιπλέον στη
συνεχή ενηµέρωση και κατάρτισή του.
Στη ∆υτική Μακεδονία έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν σήµερα έξι (6) Οµάδες
Παραγωγών µε την παρακάτω χωροταξική κατανοµή :
Καστοριά : - ΓΕΟΚ
Κοζάνη

: - ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού (οπωρικά)
- ∆ΗΜΗΤΡΑ Βελβεντού (οπωρικά)
- ΑΣΕΠΟΠ Πύργων (οπωρικά)
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Φλώρινα

: - Αµπέλου και Οίνου
- Πατάτας, κηπευτικών και οσπρίων
- Οπωροφόρων δέντρων
- ∆ηµητριακών, Αραβόσιτου και χονδροειδών ζωοτροφών

Αξίζει να γίνει και µια αναφορά στις τέσσερις Ο.Π. που λειτούργησαν µε επιτυχία
µέχρι πρόσφατα, αλλά σήµερα έχει ατονήσει η δραστηριότητά τους.
Είναι οι Οµάδες Παραγωγών καπνού Γρεβενών, Βοΐου, Εορδαίας – Καστοριάς και
Κοζάνης. Μετά το 2009, µε την καλλιέργεια του καπνού να έχει µειωθεί σηµαντικά,
οι οµάδες αυτές δεν έχουν σηµαντική λειτουργία και παρέµβαση. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νέου νόµου, θα είναι δύσκολο να συνεχίσουν και ίσως διαγραφούν
αυτοδίκαια από το µητρώο αναγνώρισης.
Οι Ο.Π. που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τον Καν. 2200/96 (φρούτα και
λαχανικά),

έχουν

τη

δυνατότητα

πρόσθετης

χρηµατοδότησης

για

τις

δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας, καθώς επίσης να πετυχαίνουν παρέµβαση
στον κλάδο (π.χ. µέτρα απόσυρσης). Το ποσό της στήριξης – χρηµατοδότησης
προσδιορίζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται σαν ποσοστό της ετήσιας
παραγωγής που πωλείται στην αγορά.
Οι Ο.Π. που λειτουργούν µε επιχειρηµατικά κριτήρια, συµβάλλουν στην αύξηση
της προστιθέµενης αξίας που αναλογεί στον κάθε παραγωγό, στη βελτίωση της
διαπραγµατευτικής

ισχύος

των

µελών

της

και

στην

εξωστρέφεια

της

επιχειρηµατικής τους δράσης.
Στις σηµερινές συνθήκες, σηµαντική προσφορά µπορούν και πρέπει να έχουν στη
«διαχείριση κινδύνων», που αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία στα πλαίσια της
παγκοσµιοποίησης των αγορών και της αστάθειας των καιρικών φαινοµένων,
κυρίως εξαιτίας των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών.
Στα πλαίσια της προσπάθειας και του σχεδιασµού για να αποκτήσει οντότητα το
«καλάθι προϊόντων», απαιτείται η ύπαρξη ισχυρής συνεταιριστικής δράσης και
µάλιστα κάτω από την οµπρέλα των Ο.Π.
Η αρχή πρέπει να γίνει από τα προϊόντα και τους παραγωγούς που δεν εκφράζονται
σήµερα συνεργατικά.
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Τέτοια προϊόντα για τη ∆υτική Μακεδονία, είναι:
α. Το αγελαδινό γάλα
(∆εν υπάρχει καµία αξιόλογη µονάδα τυποποίησης – µεταποίησης αγελαδινού
γάλατος, εκτός ορισµένων µικρών γαλακτοκοµείων. ∆εν λειτουργεί καµία
οργάνωση σε επιχειρηµατική βάση).
β. Τα σιτηρά και γενικότερα τα δηµητριακά
(Καταλαµβάνουν το 70% των καλλιεργούµενων εκτάσεων και αφορούν σχεδόν
το σύνολο των αγροτών).
γ. Τα βιολογικά προϊόντα
(Θα πρέπει να ενισχυθεί η εξωστρέφειά τους µε την από κοινού διάθεση,
οργάνωση λαϊκών αγορών κλπ.).
δ. Η πατάτα
(Καλλιεργείται σε πολλές διάσπαρτες περιοχές στη ∆υτική Μακεδονία, χωρίς
καµία συλλογική οργάνωση των παραγωγών).
ε. Τα ενεργειακά φυτά
(Αποτελεί µία νέα δραστηριότητα που ενδιαφέρει τους καλλιεργητές. Χωρίς
όµως συλλογική έκφραση οποιαδήποτε προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να
στηριχθεί µε προοπτική).
Η αναγκαιότητα σύστασης Οµάδων Παραγωγών για τα

ανωτέρω προϊόντα

αναδείχθηκε και κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Σύµφωνα µε το παρακάτω
διάγραµµα οι προτεινόµενες Ο.Π. εµφανίζονται µε πράσινο χρώµα.
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Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών υπάρχει σηµαντική συνεταιριστική οργάνωση
και µάλιστα µε τη λειτουργία έξι (6) Ο.Π., που όµως δεν καλύπτουν γεωγραφικά και
στις περισσότερες περιπτώσεις ουσιαστικά, τους καλλιεργητές παραγωγούς. Οι
Οµάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν είτε µέσω συνενώσεων είτε
µε

τη

συγκρότηση

Αγροτικών

Εταιρικών

Συµπράξεων

(Α.Ε.Σ.),

οι

οποίες

προβλέπονται στο νέο νόµο «περί συνεταιρισµών», µε στόχο την αύξηση των
µεγεθών ως προς τον αριθµό και τον όγκο των πωλήσεων.
Για να αναγνωριστεί µία Οµάδα Παραγωγών θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω
προϋποθέσεις :
•

Έναν ελάχιστο αριθµό µελών

•

Μία ελάχιστη ποσότητα εµπορεύσιµης παραγωγής

•

Μία ελάχιστη διάρκεια ισχύος
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15. ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Η

οργανωµένη

τοποθέτηση

των

προϊόντων

στην

αγορά

προσδίδει

στους

παραγωγούς συγκριτικό πλεονέκτηµα που προκύπτει τόσο από το µέγεθος της
παραγωγής και άρα της σταθερότητας στην προσφορά όσο και από την βελτίωση
της διαπραγµατευτικής δύναµης των παραγωγών.
Επιπρόσθετα συµβάλλει στο σχεδιασµό κοινής στρατηγικής όσον αφορά στο
marketing και στη δηµιουργία ζήτησης καλύτερης τιµής για τα συγκεκριµένα
προϊόντα που, λόγω της κοινής τοποθέτησης στην αγορά, αντιπροσωπεύουν
σηµαντικό µερίδιο σ’ αυτήν.
Στη ∆υτική Μακεδονία, που είναι µία περιοχή µε σηµαντική αγροτική παραγωγή και
αριθµό απασχολούµενων µε τον πρωτογενή τοµέα, δεν έχουν γίνει ουσιαστικές
προσπάθειες για τη δηµιουργία δοµών προώθησης των αγροτικών προϊόντων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, σηµαντικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν οι
συλλογικές µορφές οργάνωσης των αγροτών (συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών,
ενώσεις κ.λπ.) που θα προσδώσουν αξία στο προϊόν και την υπεραξία στον
παραγωγό.
Καινοτοµία στον τοµέα της εµπορίας θα µπορούσε να αποτελέσει η ίδρυση και
λειτουργία δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, ως αποτέλεσµα της αναγκαίας και
επιζητούµενης συλλογικής οργάνωσης και έκφρασης των παραγωγών.
Η ορθολογική αξιοποίηση και εµπορία µέσω του δηµοπρατηρίου, µπορεί να
συµβάλλει στη µείωση της διαφοράς τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή
που, σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολλαπλάσια και πλέον.
Το δηµοπρατήριο είναι µηχανισµός που επιτρέπει στους αγρότες - µέσα από
συγκεκριµένους κανόνες που αφορούν στη λειτουργία του αλλά και στην ποιότητα
των παραγόµενων προϊόντων – να µπορούν να καθορίζουν ουσιαστικά οι ίδιοι τις
τιµές στο εµπόριο και να πωλούν άµεσα την παραγωγή τους στους λιανεµπόρους,
αποφεύγοντας τους µεσάζοντες, µε µοναδικό σκοπό το κλείσιµο της "ψαλίδας" των
τιµών παραγωγού - καταναλωτή.
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Η

αποτελεσµατική

λειτουργία

του

δηµοπρατηρίου

προϋποθέτει

τη

συλλογική οργάνωση των παραγωγών µέσω Συνεταιρισµών και Οµάδων
Παραγωγών
Το δηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να έχει τη µορφή Ανώνυµης
Εταιρείας (Ν.4015/2011), στην οποία θα συµµετέχουν, εκτός των συνεταιριστικών
οµάδων

που

δρουν

στην

περιοχή

εµβέλειάς

του

και

οι

Περιφερειακές

Αυτοδιοικήσεις, οι πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ και το ΥΠΑΑΤ. Οι φορείς της Περιφερειακής
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ΣΑΟ πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του
µετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι παραγωγοί, µέσω των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, υπογράφουν ετήσια
συµφωνητικά διάθεσης της παραγωγής τους, στην αρχή κάθε καλλιεργητικής
περιόδου. Πριν την εποχή συγκοµιδής ενός εκάστου προϊόντος, προσκοµίζεται
Υπεύθυνη ∆ήλωση παραγωγής σχετικά µε τον όγκο της παραγωγής και εκτίµηση
του χρόνου προσκόµισής της στο δηµοπρατήριο.
Το δηµοπρατήριο θα πρέπει να διαθέτει δοµές, όχι µόνο αποθήκευσης και
συντήρησης αλλά και διαλογής, τυποποίησης ή ακόµα και µεταποίησης των
προϊόντων, στο βαθµό που παρόµοιες δοµές δεν λειτουργούν στην περιοχή
ευθύνης του ή όταν οι λειτουργούσες δεν µπορούν να απορροφήσουν το σύνολο
της παραγωγής.
Στο δηµοπρατήριο θα συναντώνται οι παραγωγοί, οι έµποροι, οι λιανοπωλητές και
οι εξαγωγείς αυτών των προϊόντων, που διαθέτουν εχέγγυα για τη συνεργασία και
κυρίως

που

δηµοπρατηρίου

είναι
και

εγγεγραµµένοι
των

στο

εµπόρων

«µητρώο

υπογράφονται

εµπόρων».
από

πριν

Μεταξύ

του

πρωτόκολλα

συνεργασίας, σχετικά µε το ενδιαφέρον τους για συγκεκριµένες ποσότητες και τον
τρόπο εξόφλησης των παραγωγών.
Τα βασικά έσοδα του δηµοπρατηρίου προέρχονται από την προµήθεια επί της αξίας
της παραγωγής που διακινείται µέσω αυτού, µέρος της οποίας αφορά τον
παραγωγό και ένα άλλο µέρος τον έµπορο.
Η χωροθέτηση ενός δηµοπρατηρίου καθώς και η χωροταξική κατανοµή σε
όλη την επικράτεια είναι ευθύνη του ΥΠΑΑΤ, το οποίο και θα αναλάβει µέρος
(ίσως το µεγαλύτερο) της χρηµατοδότησής τους µέσω του προγράµµατος
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«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», του Αναπτυξιακού Νόµου ή άλλου χρηµατοδοτικού
µέσου που θα είναι διαθέσιµο κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Η συµµετοχή των άλλων φορέων στο κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση του δηµοπρατηρίου και την επιλογή της
θέσης του.
Με ευθύνη της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας θα πρέπει να ξεκινήσει µία
διαδικασία διερεύνησης, ώστε να διευκρινιστούν όλα τα σηµεία που αφορούν τη
λειτουργία µιας τέτοιας δοµής, να εκδοθούν αποφάσεις των οργάνων των
παραγωγών σχετικά µε τη συµµετοχή, να γίνουν επαφές µε όµορες Περιφέρειες σε
διοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο Φορέων, να καταγραφούν οι παραγωγοί και οι
παραγωγές, να διαµορφωθεί µία στρατηγική εµπορίας και διείσδυσης στις αγορές.
Τελικά, µε τη συναξιολόγηση όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν τη
βιωσιµότητα

τέτοιων

υποδοµών,

να

ληφθούν

οι

αναγκαίες

αποφάσεις

µε

προτεραιότητα αυτόνοµης ίδρυσης στη ∆υτική Μακεδονία και δευτερευόντως,
ίδρυσης

µε

άλλη

Περιφέρεια

ή

εξυπηρέτησης

από

υφιστάµενο

ή

προγραµµατιζόµενο δηµοπρατήριο.
Τα ανωτέρω και κάθε τι αναγκαίο, όπως π.χ. τα ποσοστά συµµετοχής ενός εκάστου
των

συµµετεχόντων

και

οι

προϋποθέσεις

υλοποίησης,

θα

πρέπει

να

συµπεριληφθούν σε οικονοµοτεχνική µελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας
ίδρυσης δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στη ∆υτική Μακεδονία.
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16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Τ.)
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 ∆υτικής Μακεδονίας.
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, έτσι ώστε το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελληνική ύπαιθρο :


Να συνεισφέρει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη.



Να ενισχύσει τη συνοχή του µε τις άλλες διαρθρωτικές παρεµβάσεις.



Να ανασχεδιάζεται και να αναπροσαρµόζεται εξυπηρετώντας τον περιφερειακό και
τοπικό σχεδιασµό, σε συνδυασµό και µε την νέα Κ.Α.Π.



Να έχει µετρήσιµα αποτελέσµατα.



Να παρακολουθείται δυναµικά.



Να εξασφαλίζει τη συµπληρωµατικότητα των πόρων.



Να συνδράµει στη συνεχή αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της υπαίθρου.



Να προωθεί την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονοµίας
και της κοινωνίας καθώς και την αειφορία.

Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο να υποστηρίζεται από ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης της εφαρµογής που, µεταξύ των άλλων, θα
εξασφαλίζει και το συντονισµό των συναφών ή συµπληρωµατικών παρεµβάσεων
στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.
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Το Σύστηµα αυτό θα πρέπει να περιγράφει :


Το διοικητικό πλέγµα υλοποίησης των διαρθρωτικών παρεµβάσεων καθώς και των
παρεµβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.



Τις ευθύνες και αρµοδιότητες όλων των εµπλεκόµενων στην υλοποίησή του.



Τον τρόπο επικοινωνίας των µελών του Συστήµατος.



Τα απαιτούµενα πληροφοριακά έντυπα.



Τον προσδιορισµό των σηµείων ελέγχου.



Τον προσδιορισµό των µηχανισµών παρέµβασης.



Τον προσδιορισµό των διορθωτικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του
προγράµµατος.



Το σύστηµα των απαιτούµενων αναφορών, το περιεχόµενο, τους αποδέκτες, τον
τρόπο και τη χρονική περίοδο διακίνησής τους.



Τους δικαιούχους του προγράµµατος.



Άλλες ενέργειες που θα κριθούν απαραίτητες για τον αποτελεσµατικό συντονισµό
των αποφάσεων.

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης της εφαρµογής προτείνεται να
αποτελείται από τα παρακάτω :
1. Όργανα του Συστήµατος
1.1. Συντονιστική Επιτροπή Παρεµβάσεων
Στην Επιτροπή συµµετέχουν :
α) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ)
β) Εκπρόσωπος

της

Γενικής

∆ιεύθυνσης

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού

Περιβάλλοντος και Υποδοµών
γ)

Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής

δ) Προϊστάµενος

της

Ενδιάµεσης

∆ιαχειριστικής

Αρχής

(Ε.∆.Α.)

ΠΕΠ

της

Περιφέρειας
ε)

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) ∆υτικής Μακεδονίας
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Η παραπάνω Επιτροπή µπορεί να στηρίζεται στο έργο της από εξωτερικό Τεχνικό
Σύµβουλο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των έργων και γενικότερα για την
αποτελεσµατική λειτουργία της.
1.2. Συντονιστής
Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της Ε.∆.Α. του ΠΕΠ της Περιφέρειας.
1.3.

Γραµµατεία
Η Συντονιστική Επιτροπή στηρίζεται από Γραµµατεία, η οποία προέρχεται από την
Ε.∆.Α. του ΠΕΠ της Περιφέρειας.

2. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής
Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση των
παρεµβάσεων και έργων τοπικής και αγροτικής ανάπτυξης, η αξιολόγηση και ο
ανασχεδιασµός του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «καλάθι προϊόντων» προκειµένου
να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά του και να είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιµο.
Επιπρόσθετα, ο συντονισµός µε την Επιτροπή Παρακολούθηση του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης και του οικείου ΠΕΠ.
3. Ρόλος και αρµοδιότητες των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής
Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι
ενδεικτικά ο παρακάτω :
α. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µεριµνά
για τη συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων του εθνικού µε τον
περιφερειακό σχεδιασµό.
β. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού είναι αρµόδια για τον
περιφερειακό
στρατηγικών

αναπτυξιακό
στόχων,

σχεδιασµό,
τον

την

επιχειρησιακό

προώθηση

των

εθνικών

προγραµµατισµό,

την

παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την
παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
γ. Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής είναι
αρµόδια

για

την

κατάρτιση

ετήσιων

και

πολυετών

περιφερειακών

αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την
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αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών µελετών και µέτρων
πολιτικής, καθώς και στη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική
βελτίωση στις γεωργίας και στις κτηνοτροφίας στον τοµέα στις φυτικής και
ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασµό µε τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων

για

την

ανάπτυξη

και

τον

εκσυγχρονισµό

των

αγροτικών

εκµεταλλεύσεων. Επικοινωνεί µε στις αρµόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην
αρµόδιων Υπουργείων και εφαρµόζει στις εθνικές πολιτικές στα θέµατα στις
αρµοδιότητάς στις σύµφωνα µε στις οδηγίες στις, συνεργάζεται, επικοινωνεί
και παρέχει πληροφορίες στις δήµους στις περιοχής στις περιφέρειας για τα
θέµατα στις αρµοδιότητάς στις και παρέχει στις κατευθυντήριες οδηγίες στις
περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρµοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας
και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
δ. Η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων εκπροσωπεί το σύνολο των ∆ήµων της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, οι οποίοι προτείνουν, υλοποιούν και
παρακολουθούν το σύνολο των έργων αρµοδιότητάς τους στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται και έργα αγροτικής ανάπτυξης.
ε. Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ∆υτικής Μακεδονίας είναι αρµόδια για τον
περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό και συνεργάζεται µε την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) για
τη διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων µε αυτές που
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ).
Η παραπάνω Συντονιστική Επιτροπή παρεµβάσεων, καλό θα είναι να θεσµοθετηθεί
µε Υπουργική Απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη.
4. Τρόπος επικοινωνίας των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής
•

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει µε πρωτοβουλία – πρόσκληση του
Συντονιστή της.

•

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της συνάντησης κατόπιν συνεννόησης
µε τα άλλα µέλη (αν απαιτηθεί)

•

Πριν από τη συνεδρίαση µπορούν να τεθούν θέµατα από οποιοδήποτε µέλος της
Επιτροπής υπό τον τίτλο «∆ιάφορα». Τα θέµατα που θα τεθούν µε τον τρόπο
αυτό συζητώνται µε σύµφωνη γνώµη όλων των παρευρισκόµενων.
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•

Οι αποφάσεις παίρνονται σε πνεύµα συναίνεσης

•

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το
ζητήσει ένα µέλος της ή προκύψει ανάγκη.

•

Συνεδριάζει στα γραφεία της Ε.∆.Α. ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας ή αλλού,
κατόπιν συνεννόησης.

•

Οι

προσκλήσεις,

µε

τα

θέµατα

και

τον

φάκελο

της

συνάντησης

αποστέλλονται από τον Συντονιστή προς τα µέλη πέντε (5) ηµέρες
τουλάχιστον πριν από τη συνάντηση.
5. Προσδιορισµός σηµείων ελέγχου
Ο έλεγχος της πορείας συντονισµού των παρεµβάσεων θα γίνεται :
•

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του
οικείου ΠΕΠ προκειµένου να µεταφερθούν προτάσεις και απόψεις από και
προς αυτήν.

•

Όταν παρατηρούνται γεγονότα που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια και του οικείου
ΠΕΠ.

6. Μηχανισµός παρέµβασης
Σε κάθε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων ή προβληµάτων συντονισµού των
παρεµβάσεων κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων, ενηµερώνονται το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η οικεία Περιφέρεια για λήψη
των αναγκαίων µέτρων και πρωτοβουλιών.
Ταυτόχρονα µε την παραπάνω ενηµέρωση, προτείνονται τα αναγκαία µέτρα
παρέµβασης καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες.
7. Πηγές άντλησης στοιχείων
Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν θα κάνουν πρωτογενή εργασία αλλά
θα αντλούν πληροφόρηση και στοιχεία από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς
παρακολούθησης και διαχείρισης π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ, Μηχανισµοί Υποστήριξης,
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) LEADER, ∆ιαχειριστικές Αρχές κλπ.
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8. Αποδέκτες της πληροφόρησης
Η πληροφόρηση για τις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής θα έχει
αποδέκτες όλους τους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση των προγραµµάτων.
9. Λοιπά ζητήµατα και ενέργειες για τον αποτελεσµατικό συντονισµό των
αποφάσεων
•

Θα προσδιορισθούν και θα συµφωνηθούν από την Συντονιστική Επιτροπή.

•

Θα τεθούν κατά την πιθανή έκδοση διοικητικής πράξης.
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17. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται, κωδικοποιηµένα, ο συσχετισµός των
προτάσεων, ενεργειών και δράσεων που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα
κεφάλαια,

µε

τις

βασικές

επιδιώξεις

-

στόχους

από

την

υλοποίησή

του

Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Ειδικότερα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

∆ηµιουργία ή και βελτίωση
υποδοµών (βελτίωση
αρδευτικών συνθηκών,
αναδασµοί, αξιοποίηση
βοσκοτόπων)

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδοµής
αγροτικής ανάπτυξης.

2012-2017

1,2,4

Εφαρµογή «καλλιεργητικού» χάρτη ∆υτικής
Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες
περιοχές παρέµβασης.

2013-2020

2,10

Συστηµατική εδαφολογική µελέτη, χωριστά για
κάθε ειδική ζώνη.

2013-2020

1,2,8,10

Μέτρα κατά της διάβρωσης λόγω υπερβόσκησης.

2013-2020

9

Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτινων πόρων για
κατασκευή έργων ποτισµού.

2013-2020

2,10

2012

1,3,7,8

2012-2013

3,4,7,8

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

∆οµή Πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων
σε επίπεδο Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας
o Καταχώρηση νέων προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ
κ.λπ.

Στήριξη δοµών αγροτικού
χώρου

Σύσταση «Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» µε
πρωτοβουλία της Περιφέρειας (Άρθρο 9,
Ν4015/11) για 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
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Ίδρυση Γραφείου ΟΓΑ στη ∆υτική Μακεδονία

2012

1,4,8

Σύσταση Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ΕΦΕΤ στη
∆υτική Μακεδονία

2012

1,4,8

Υποστήριξη µετεξέλιξης – προσαρµογής των
Αγροτικών Συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Ν.4015/11, µε τη σύνταξη και
υλοποίηση αντίστοιχου Επιχειρησιακού Σχεδίου

2012

1,2,3

Σύσταση και λειτουργία εδαφολογικού
εργαστηρίου στη ∆υτική Μακεδονία

2012

2,3,8,10

∆οµές πληροφόρησης και υποστήριξης
επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων

2012

1,2,3,4,6,7,8

∆οµές πληροφόρησης και υποστήριξης των
αγροτών – Προγράµµατα εκπαίδευσης

2012

1,2,9,10

2012-2015

1,2,3,4,7

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
µε τα παραγωγικά επιµελητήρια ∆υτικής
Μακεδονίας
δ. Συµβολή στη δηµιουργία ειδικού Σήµατος
Ποιότητας προϊόντων ∆υτικής Μακεδονίας
ε. Ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων
στ. Παρατηρητήριο αγροτικών προϊόντων
ζ. Προώθηση πιστοποίησης προϊόντων του
“καλαθιού” ∆υτ. Μακεδονίας
η. Σύσταση ή ενίσχυση λειτουργούντων Τοπικών
Συµφώνων Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) και ∆ικτύων
θ. ∆ηµιουργία clusters τροφίµων
ι. Καµπάνια ενηµέρωσης των επαγγελµατιών στον
τοµέα του τουρισµού, για τη στήριξη των
προϊόντων του καλαθιού
ια. ∆ηµιουργία ειδικού ραφιού, στα Super Market
της ∆υτ. Μακεδονίας µε τα τοπικά προϊόντα
ιβ. ∆ηµιουργία 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

∆ηµιουργία νέων Οµάδων Παραγωγών και
συνενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, Οµάδων
Παραγωγών και Ενώσεων, για τη δηµιουργία
βιώσιµων, µεγαλύτερων και ανταγωνιστικότερων
σχηµάτων.
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ

2012-2017

1,3,4

Αξιοποίηση προγραµµάτων για την ένταξη νέων
αγροτών

2012-2017

4

Υποστήριξη πρόωρης
συνταξιοδότηση.

Αξιοποίηση προγραµµάτων για την πρόωρη
συνταξιοδότηση

2012-2017

4

Υποστήριξη
καθετοποίησης της
παραγωγής σε επίπεδο
εκµεταλλεύσεων.

Υποστήριξη ένταξης αγροτών σε επενδυτικά
προγράµµατα

2012-2017

1,3,4,5,6

Υλοποίηση του προτεινόµενου σχεδίου
αναδιάρθρωσης

2012-2017

1,2,9,10

Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων
των Σχεδίων Βελτίωσης

2012-2017

1,3,4,5,6

Εισαγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης,
νέων κλάδων παραγωγής, όπως είναι τα ενεργειακά
φυτά, τα µικρά φρούτα κ.α.

2012-2017

1,2,10

Υποστήριξη ένταξης ενδιαφεροµένων σε
επενδυτικά προγράµµατα (123α, LEADER, κλπ)

2012-2017

1,3,4,6,7,8

∆ιερεύνηση 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.

2012-2017

1,2,3,4,6,7

Εφαρµογή ερευνητικών –
πειραµατικών – πιλοτικών
προγραµµάτων.

Σύσταση και λειτουργία ή συνεργασία µε
εξειδικευµένα Ινστιτούτα (δενδρωδών και
αρωµατικών καλλιεργειών, γουνοφόρων ζώων,
οίνου και αµπέλου, οσπρίων κλπ).

2012-2017

8,10

∆ιασύνδεση της αγροτικής
παραγωγής µε την
τριτοβάθµια εκπαίδευση

Μεταφορά τεχνογνωσίας και υλοποίηση
πιλοτικών δράσεων

2012-2017

1,4,7

Προστασία της
βιοποικιλότητας, της
διατήρησης και ενίσχυσης
τοπικών καλλιεργειών και

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

2012-2017

9,10

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
∆ηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων
o Οικονοµοτεχνική µελέτη σκοπιµότητας βιωσιµότητας ίδρυσης δηµοπρατηρίου αγροτικών
προϊόντων στη ∆υτική Μακεδονία

Υποστήριξη εγκατάστασης
νέων αγροτών.

Υποστήριξη
αναδιάρθρωσης των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων
µε στόχο την καθετοποίηση
της παραγωγής

Υποστήριξη ίδρυσης
µονάδων µεταποίησης,
τυποποίησης και εµπορίας
αγροτικών προϊόντων στον
τόπο παραγωγής.

Ενθάρρυνση
Συµβολαιακής Γεωργίας.
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Συνεργασίες επιχειρήσεων µε σύσταση δικτύων ή/και
διεπαγγελµατικών οργανώσεων

2012-2013

3,6,7,8

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης της
εφαρµογής των πολιτικών του ΥΠΑΑΤ στη ∆υτική
Μακεδονία

2012-2020

1,2,3,4,5

Χρήση υδάτινων πόρων που απορρίπτονται από
τους βιολογικούς καθαρισµούς και είναι κατάλληλοι
για άρδευση, τουλάχιστον αυτών που δεν αφορούν το
διατροφικό τοµέα.

2012-2020

9,10

Εκπόνηση µελέτης της βοσκοϊκανότητας των
βοσκοτόπων, µε προτεραιότητα στις
προστατευόµενες περιοχές, στις περιοχές όπου
υπάρχει αξιόλογη κτηνοτροφική παραγωγή και
στις ιδιαίτερα επιβαρυµένες περιοχές.

2012-2020

9,10

Ορθολογική διαχείριση και εφαρµογή της
λιβαδοπονικής εκµετάλλευσης αυτών.

2012-2017

9

Συστηµατική διαχείριση
αρδευτικών έργων

Σύσταση ΤΟΕΒ εκεί όπου δεν υπάρχουν

2012-2013

2

Ένταξη των Α.Π.Ε. στην
αγροτική παραγωγή

Θερµοκηπιακά πάρκα ή θερµοκήπια, κατά µήκος των
αγωγών τηλεθέρµανσης πόλεων

2012-2015

1,2,3,4

Χωροταξικός σχεδιασµός
αγροτικής ανάπτυξης

- Κτηνοτροφικά πάρκα

2012-2015

9

2012-2015

1,7

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
εκτροφών και αναβίωση
παραδοσιακών
δραστηριοτήτων.

∆ικτύωση επιχειρήσεων
Περιφεριακή διάσταση και
εφαρµογή των πολιτικών του
ΥΠΑΑΤ

Εφαρµογή συστηµάτων
ολοκληρωµένης
περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
π.χ. λίµνη Καστοριάς και των αγροτικών
προϊόντων), τεχνολογία χρήσης Ενεργών
Μικροοργανισµών (Ε.Μ.) στο χωράφι για
προστασία της παραγωγής.

- Ζώνες εκτροφής γουνοφόρων ζώων
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

Ενίσχυση του κλάδου της
γούνας

δ. Λειτουργία µικροβιολογικού εργαστηρίου στα
πλαίσια λειτουργίας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
ε. Συµµετοχή των Φορέων και του ∆ηµοσίου 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.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ

2012-2013

1,4

2012-2015

1,7

2012-2020

1,2,4,5,8,10

ζ. Κέντρο εφαρµοσµένης εκτροφής γουνοφόρων
ζώων.
Ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών

Προσέλκυση κεφαλαίων

Καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των
καταναλωτών για κατανάλωση Ελληνικών και
ειδικότερα τοπικών προϊόντων
- ∆ράσεις ενηµέρωσης και προσέλκυσης επενδύσεων
από Έλληνες του εξωτερικού που κατάγονται από τη
∆υτική Μακεδονία
-∆ηµιουργία
χρηµατοοικονοµικού
µηχανισµού
ανακυκλούµενων κεφαλαίων στήριξης της αγροτικής
οικονοµίας (τύπου JESSICA)

Υποστήριξη υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Σχεδίου για
το “καλάθι αγροτικών
προϊόντων ∆υτικής
Μακεδονίας”

Σύνταξη και εφαρµογή Σχεδίου ∆ράσης
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18. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο

αγροτικός

χώρος

στην

Περιφέρεια

∆υτικής

Μακεδονίας

διανύει

κρίσιµη

µεταβατική περίοδο.
Οι επί πολλά χρόνια παγιωµένες αντιλήψεις, νοοτροπίες, παραγωγικές συνθήκες και
εξειδικεύσεις δεν θεωρούνται πλέον δεδοµένες. Οι αλλαγές στο παραγωγικό
µοντέλο του αγροτικού χώρου θεωρούνται αναπόφευκτες.
Το ζητούµενο είναι

οι αλλαγές να αποφέρουν το µικρότερο δυνατό κοινωνικό

κόστος, να τύχουν ευρείας αποδοχής και

θετικής προοπτικής. Το καθαρά

παραγωγικό αγροτικό µοντέλο παραχωρεί τη θέση του σε ένα περισσότερο σύνθετο
σύστηµα διαφορετικών µορφών απασχόλησης.
Η ανάπτυξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών και της µεταποίησης της τοπικής
παραγωγής αποκτά βαρύνουσα σηµασία στον αγροτικό χώρο.
Η µείωση σε µεγάλο βαθµό της κρατικής παρέµβασης και η επικράτηση των
κανόνων της ελεύθερης αγοράς κάνουν τον αγροτικό χώρο περισσότερο ευάλωτο
στο διεθνή ανταγωνισµό αφού οι χώρες φθηνού κόστους έχουν ως κυρίαρχη
οικονοµική δραστηριότητα την αγροτική παραγωγή.
Το στοίχηµα εποµένως της ποσότητας δεν µπορεί να κερδηθεί. Μπορεί όµως, µε
πολύ καλές προοπτικές, να κερδηθεί το στοίχηµα της ποιότητας. Ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη η ανάπτυξη συνειδητοποιηµένου καταναλωτικού κινήµατος που εστιάζει το
ενδιαφέρον όχι στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα των τροφίµων.
Τα ποιοτικά, τα βιολογικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα προϊόντα της
ολοκληρωµένης γεωργίας, τα προϊόντα που αναδεικνύουν τοπικές ιδιαιτερότητες,
που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον, κατακτούν συνεχώς µεγαλύτερο
καταναλωτικό κοινό. Η τάση αυτή στις ανεπτυγµένες οικονοµικά χώρες θα
συνεχισθεί.
Εκεί πρέπει να εστιασθεί η προσπάθεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής

στη

συγκεκριµένα

∆υτική

ποιοτικά

Μακεδονία

δηλ.

χαρακτηριστικά,

στην
στη

παραγωγή

διασφάλιση

των

προϊόντων

µε

οποίων

δεν

επιτρέπεται να γίνονται εκπτώσεις
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Μεταβολές είτε στη διάρθρωση της παραγωγής είτε στις παραγωγικές διαδικασίες
δεν µπορούν να επιβληθούν εκ των άνω αλλά πρέπει να έχουν την αποδοχή των
ίδιων

των

ενδιαφερόµενων

κατοίκων

της

υπαίθρου.

Με

δεδοµένο

ότι

οι

αντιστάσεις, για πολλούς λόγους, σε µεταβολές ή ανατροπές στον αγροτικό χώρο
είναι ισχυρές και πλέον το αγροτικό επάγγελµα απαιτεί γνώσεις, το κύριο βάρος
πρέπει να δοθεί στον ανθρώπινο παράγοντα. Ακόµη όµως και στην περίπτωση
αποδοχής της παραγωγικής αναδιάρθρωσης, το στάδιο που θα µεσολαβήσει µέχρι
την

υλοποίηση

στην

πράξη

είναι

χρονοβόρο.

Απαιτούνται

απτά

δείγµατα

αποτελεσµάτων για να υπερνικηθούν αναστολές.
Είναι ανάγκη εποµένως να διαµορφωθεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.
Η ενηµέρωση, η κατάρτιση, η τεχνική - επιστηµονική στήριξη της παραγωγικής
διαδικασίας, η λειτουργία συλλογικών φορέων µεταποίησης και εµπορίας αποτελούν
άµεσες προτεραιότητες.
Σε τελική ανάλυση δεν είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν όλες οι υφιστάµενες
δραστηριότητες µε νέες αλλά να περάσει σταδιακά ο αγροτικός χώρος σε ένα
ανώτερο ποιοτικό επίπεδο συλλογικής οργάνωσης και οικονοµικής λειτουργίας.
Το ζήτηµα βέβαια της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου δεν αφορά

µόνο στην

ανταγωνιστική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αναδείξει κοινωνικά

πρότυπα και συνήθειες που

είναι δύσκολο να καλυφθούν στα όρια ενός αγροτικού οικισµού. Η ποιότητα της
καθηµερινής ζωής, η µόρφωση και η επιµόρφωση, η ψυχαγωγία και το κόστος
λήψης των αναγκαίων υπηρεσιών αποτελούν παράγοντες εξ ίσου σηµαντικούς αν
όχι σηµαντικότερους από το ύψος του εισοδήµατος.
Επιβάλλεται εποµένως να επαναξιολογηθούν τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό
επίπεδο οι όροι βιωσιµότητας των αγροτικών οικισµών όχι µόνο στη βάση της
αγροτικής παραγωγής αλλά στη βάση της διασφάλισης ενός αποδεκτού επιπέδου
διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου.
Στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ο αγροτικός τοµέας είναι εξαρτηµένος σε
πολύ µεγάλο βαθµό από τις επιδοτήσεις. Λόγω κλιµατικών και µορφολογικών
χαρακτηριστικών

δεν

διακρίνονται
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ποσοτική γεωργική παραγωγή, σε σύγκριση πάντα µε τα δεδοµένα που επικρατούν
στο διεθνές εµπόριο.
Η παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων

αποτελεί µονόδροµο. Τα γνωστά

αγροτικά προϊόντα που παράγονται σήµερα (Μήλα, ροδάκινα, όσπρια, πατάτες,
αρωµατικά φυτά κ.λπ.) είναι εντατικής µορφής και δεν απαιτούν τεράστιες
εκτάσεις.
Στον κτηνοτροφικό τοµέα υπάρχουν όλες οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για
ανταγωνιστική και ποιοτική παραγωγή. Υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό µε γνώση
καθώς και οι αναγκαίες προϋποθέσεις (βοσκότοποι, παραγωγή ζωοτροφών,
µεταποιητικές µονάδες, αγορά).
Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας µπορεί και πρέπει να αποτελέσει την βασική
παραγωγική κατεύθυνση του αγροτικού χώρου.
Συµπερασµατικά, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας έχει τα φυσικά διαθέσιµα και το
ανθρώπινο δυναµικό για να παράγει ποιοτικά κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα
µε βασική κατεύθυνση τον κλάδο της κτηνοτροφίας.
Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει την ανάπτυξη υποδοµών και δοµών στήριξης
του αγροτικού τοµέα, την υποστήριξη της πολυαπασχόλησης και της
επιχειρηµατικότητας στην ύπαιθρο, την προστασία του περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως αναπόσπαστα στοιχεία για µία βιώσιµη
ύπαιθρο και τέλος την οργάνωση της εµπορίας και τη διασύνδεση της
φυτικής µε τη ζωική παραγωγή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί προς
όφελος της ζωικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτηµα 1:

Χάρτες

Παράρτηµα 2:

Ερωτηµατολόγιο
δυνατοτήτων

καταγραφής
της

αναπτυξιακών

∆υτικής

Μακεδονίας,

προβληµάτων και προτεινόµενων έργων.
Παράρτηµα 3:

Έντυπο

συνοπτικής

παρουσίασης

έργου

ή

µελέτης
Παράρτηµα 4:

Συνοπτική περιγραφή των επτά βασικών σηµείων
που θα περιλαµβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για
το καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας

Παράρτηµα 5:

∆ιατυπωθείσες

προτάσεις,

ανά

Περιφερειακή

Ενότητα, για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα
Παράρτηµα 6:

Πίνακας Φορέων, ανά Περιφερειακή Ενότητα,
που

προσκλήθηκαν

για

συµµετοχή

στη

διαβούλευση
Παράρτηµα 7:

Πίνακες

καταγραφής

ερωτηµατολογίων

ανά

Περιφερειακή Ενότητα και επεξεργασία υλικού
∆ιαβούλευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Χάρτες

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 175/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ερωτηµατολόγιο καταγραφής αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της ∆υτικής Μακεδονίας,
προβληµάτων και προτεινόµενων έργων
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Η

Περιφέρεια

∆υτ.

Μακεδονίας

θέλοντας

να

συµβάλλει

στη

διαµόρφωση

του

Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «Καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας» έχει ξεκινήσει
ευρείας κλίµακας διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς από τους οποίους
ζητά την ενεργό συµµετοχή τους, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Τα βασικά σηµεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η ανάπτυξη της Περιφέρειας
(επιχειρησιακό σχέδιο - καλάθι Περιφέρειας) είναι τα εξής:

1. ∆ιαµόρφωση του καλλιεργητικού πλάνου σε Περιφερειακό επίπεδο, επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας, ∆ηµοτικό ή τοπικό (µικρότερο ή ευρύτερο ενός ∆ήµου
π.χ. µια πεδιάδα, µια λεκάνη, ένας ορεινός όγκος, µια περιοχή µε κοινά
χαρακτηριστικά).

2. Απαραίτητα έργα υποστήριξης των καλλιεργειών (δηµόσια και ιδιωτικά).
3. Η συνεργασία και η κοινή δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και της Περιφέρειας (σε κάποιες περιπτώσεις και των
δήµων) για την υποστήριξη του αγρότη.

4. Η αγροδιατροφική σύµπραξη - Προβολή - Προώθηση.
5. Η δοµή για την πιστοποίηση των προϊόντων της Περιφέρειας από την ίδια.
6. Το δηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων.
7. Σύσταση µιας έως δύο οµάδες παραγωγών ανά προϊόν σε επίπεδο Περιφέρειας.
Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης, έχει συνταχθεί και το παρόν ερωτηµατολόγιο, σαν
µια αρχική καταγραφή των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, των προβληµάτων και των
έργων που αφορούν στην περιοχή σας.
Σας παρακαλούµε να συµµετέχετε σ' αυτή τη φάση, µε τη συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου, καθώς και στις επόµενες που θα ακολουθήσουν.
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Επωνυμία Φορέα
Υπεύθυνος Φορέα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

Υπεύθυνος συμπλήρωσης Ονοματεπώνυμο:
του ερωτηματολογίου
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.:
Fax:

email:

1)

Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής σας, ως προς τον
ποιοτικό χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το
εισόδηµα;
1.

.......................................................................

2.

..................................................................................................

3.

.......................................................................

4.

.......................................................................

5.

.......................................................................

6.

.......................................................................

7.

.......................................................................

8.

.......................................................................

9.

.......................................................................

10. .......................................................................

2)

Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των
αγροτών ή αυξητική τάση;

1.

.......................................................................

2.

.......................................................................

3.

.......................................................................

4.

……………………………………………………………………………………..
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3)

Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης
στην αγορά ή υπάρχει τάση εγκατάλειψης;

4)

1.

.......................................................................

2.

.......................................................................

3.

.......................................................................

4.

.......................................................................

Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην ερώτηση (1) υπάρχει
ενδιαφέρον από πλευράς των παραγωγών;

5)

1.

.......................................................................

2.

.......................................................................

3.

.......................................................................

4.

.......................................................................

5.

.......................................................................

Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν
διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας, τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά
προϊόντα, όσο και για τις δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα οποία
µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία αναγνωρισιµότητα στο ευρύ κοινό, εντός και
εκτός της περιοχής σας;

6)

1.

.......................................................................

2.

.......................................................................

3.

.......................................................................

4.

.......................................................................

5.

.......................................................................

Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για συγκεκριµένα προϊόντα στην
περιοχή σας; (εκτός από αυτές που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ για ποια προϊόντα;

1.

.......................................................................

2.

.......................................................................
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7)

3.

.......................................................................

4.

.......................................................................

5.

.......................................................................

Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα να
κατασκευαστούν,

που

θα

βοηθήσουν

τη

γεωργική

και

κτηνοτροφική

δραστηριότητα στην περιοχή σας;

1. Τίτλος έργου: .......................................................................................
Θέση (οικισµός): ............................................................................. .…….
Εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν): ........................................ .…….
Μέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.): …………………………….……...

2. Τίτλος έργου: .......................................................................................
Θέση (οικισµός): ............................................................................. .…….
Εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν): ........................................ .…….
Μέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.): …………………………….……...

3. Τίτλος έργου: .......................................................................................
Θέση (οικισµός): ............................................................................. .…….
Εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν): ........................................ .…….
Μέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.): …………………………….……...

8)

Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων,
ώστε αυτά να παράγονται στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και
διέξοδο στην αγορά, ποιες θεσµικές παρεµβάσεις πιστεύετε ότι µπορεί να γίνουν
(Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);

1.

.......................................................................

2.

.......................................................................

3.

.......................................................................

4.

.......................................................................

5.

.......................................................................
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9)

Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που για πρώτη φορά
συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό άρθρο στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς
που πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης «αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία» όπου θα
µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι, Συνεταιρισµοί, Φορείς της βιοµηχανίας και του
εµπορίου, ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σκοπός αυτών των Εταιρειών θα είναι η προβολή και
προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια.
Θα επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε σ' αυτό το συλλογικό φορέα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης έργου ή µελέτης
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ή ΜΕΛΕΤΗΣ
Επιχειρησιακό Σχέδιο «Το καλάθι προϊόντων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

Ο.Τ.Α. / ΦΟΡΕΑΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΥ :
∆ιαδηµοτικό / ∆ηµοτικό

Περιφερειακό

Νοµαρχιακό /
Περιφερειακής Ενότητας

∆ιαπεριφερειακό

∆ιανοµαρχιακό

Εθνικό

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :
Μελέτη (µε Φ.Π.Α. 23%) :
Έργο (µε Φ.Π.Α. 23%, Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτα 15%) :
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Απαιτείται

∆ιαθέσιµη

Στοιχεία Ετοιµότητας / Ωριµότητας
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπό
εκπόνηση –
Υπό εξέλιξη

Παρατηρήσεις

Μελέτη σκοπιµότητας - βιωσιµότητας
Σύσταση φορέα διαχείρισης
Υποστηρικτικές µελέτες
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίµηση & Αξιολόγηση
Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Προκαταρκτική µελέτη
Προµελέτη
Οριστική µελέτη & Τεύχη
δηµοπράτησης - προϋπολογισµός
Άδειες
Οικοδοµική
Αλλη
Οικόπεδο – Ιδιοκτησία
Άλλα
Άλλα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (π.χ. έκταση, δυναµικότητα, περιοχή παρέµβασης)
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ : (αναγκαιότητα, αναµενόµενα αποτελέσµατα, ωφελούµενοι κλπ.)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ή ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Η ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Θεσµικά προβλήµατα (π.χ. σύσταση νοµικού προσώπου, µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κλπ.):

Τεχνικά προβλήµατα (π.χ. εγκρίσεις, ειδικές διευθετήσεις κλπ.) :

Απαλλοτριώσεις :

Άλλα προβλήµατα :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
Γενικές παρατηρήσεις :
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ονοµατεπώνυµο :
Θέση στο Φορέα :
∆ιεύθυνση :
Τηλ. :
Fax :
E-mail :

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Συνοπτική περιγραφή των επτά βασικών σηµείων
που θα περιλαµβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για
το καλάθι προϊόντων Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας
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Συνοπτική περιγραφή των επτά βασικών σηµείων που θα
περιλαµβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο
«Καλάθι της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

1.

∆ιαµόρφωση του καλλιεργητικού πλάνου σε Περιφερειακό επίπεδο,
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ∆ηµοτικό ή τοπικό επίπεδο (µικρότερο
ή ευρύτερο ενός ∆ήµου π.χ. µια πεδιάδα, µια λεκάνη, ένας ορεινός όγκος,
µια περιοχή µε κοινά χαρακτηριστικά).
Περιλαµβάνει :
• τα προϊόντα που καλλιεργούνται παραδοσιακά στην περιοχή και εκτιµάται ότι
πρέπει να υποστηριχτούν γιατί :
 βρίσκουν ανταπόκριση στις αγορές
 συµβάλλουν στο εισόδηµα των αγροτών
Τέτοια µπορεί να είναι : σιτάρι, µήλα, όσπρια, κλπ.
• προϊόντα που καλλιεργούνται αλλά χρειάζονται µια ώθηση για µεγέθυνση της
παραγωγής τους π.χ. µέλι, κτηνοτροφικά, κλπ.
• νέα καλλιεργήσιµα προϊόντα όπως λαχανικά, αρωµατικά, µανιτάρια, ιπποφαές,
κτηνοτροφικά φυτά.
Η Περιφέρεια πρέπει να κάνει την επιλογή του δικού της παραγωγικού και
αναπτυξιακού µοντέλου µε βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και
ειδικότερα µε βάση τα προϊόντα που παράγει και για τα οποία έχει ταυτισθεί.
Παράλληλα θα πρέπει να δηµιουργήσει και τους θεσµούς εκείνους που θα φέρουν
στους ώµους τους την αναπτυξιακή διαδικασία.
Το καλάθι των προϊόντων της ελληνικής γης, είναι η απάντηση της ελληνικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας στη σύγχρονη πρόκληση. Τα προϊόντα πρέπει να έχουν
ταυτότητα και να είναι ποιοτικά.
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2.

Έργα υποστήριξης της καλλιέργειας δηµόσια και ιδιωτικά.
Συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες έργων: Αρδευτικά, αναδασµοί,
δρόµοι,

αποθήκες,

δικτυακές

διασυνδέσεις,

µεταποιητικές

µονάδες

για

την

υποστήριξή του για ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα π.χ. αναπτυξιακός
νόµος - κίνητρα.
Η υψηλή παραγωγικότητα είναι άµεσα συνδυασµένη µε τα έργα υποδοµής που
υπάρχουν και υποστηρίζουν τις καλλιέργειες κάθε περιοχής. Είναι αναγκαία η
βελτίωση των υποδοµών στην Περιφέρεια που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις
αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Στη εκπόνηση του σχεδίου θα πρέπει
να ονοµασθούν απαιτούµενα έργα υποδοµής που θα υποστηρίζουν τις γεωργικές
καλλιέργειες και την κτηνοτροφία αντίστοιχα, έργα που πραγµατικά είναι αναγκαία
να την ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
3.

Η συνεργασία και η κοινή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου και της
Περιφέρειας (σε κάποιες περιπτώσεις και των δήµων) για την υποστήριξη
του αγρότη.
Κάθε περιοχή χρειάζεται µια δοµή για την υποστήριξη του αγρότη µε :


γεωπόνους



κτηνιάτρους



έρευνα



κατάρτιση

Σήµερα αυτές οι ανθρώπινες δυνάµεις είναι πολυδιασπασµένες ανάµεσα σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, της Περιφέρειας,
των Οργανισµών του ΥΠΑΑΤ, των ∆ήµων κλπ.
Προτείνεται η συνεργασία τους για την υποστήριξη του αγρότη.
Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι χρειάζονται τη στήριξη και τη συνεχή και άµεση
συνεργασία καθώς αυτοί παράγουν τα προϊόντα της ελληνικής γης . Συνεπώς είναι
αναγκαίο οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι να βρίσκονται δίπλα στο παραγωγό.
Πρέπει να στηρίξουµε συµβουλευτικά τον Έλληνα γεωργό ώστε να καλλιεργήσει
καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τη γη του, καθώς και τον κτηνοτρόφο ώστε να
διαχειριστεί και να βελτιώσει την εκµετάλλευσή του.
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Ωστόσο, η µέχρι σήµερα δηµόσια δοµή δεν παρέχει στον παραγωγό µία τέτοια
ουσιαστική και σηµαντική δυνατότητα υποστήριξης που χρειάζονται. Αυτό όµως
δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει επιστηµονικό προσωπικό στην ελληνική Περιφέρεια.
Γεωπόνους και κτηνιάτρους, στελέχη ικανά και κατηρτισµένα έχει τόσο το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όσο και η Περιφέρεια.
Πρέπει δηµιουργηθεί µια περιφερειακή υπηρεσία που µε την κατάλληλη στελέχωση
θα µπορεί να στηρίξει τους αγρότες. Π.χ. συµβουλευτική για τις καλλιεργητικές
µεθόδους που πρέπει να ακολουθήσουν, τη λίπανση, τα καταλληλότερα είδη,
παραγωγικότερες φυλές κλπ.
Έτσι θα ξέρει ο κάθε γεωργός που µπορεί να «ακουµπήσει» και να βρει την
κατάλληλη στήριξη για την εκµετάλλευσή του και ακόµη καλύτερα να αισθάνεται
«ασφαλής» για την πληροφόρηση και την ενηµέρωση που θα λάβει.
4.

Η αγροδιατροφική σύµπραξη.
Υποστηρικτικό υλικό :


Άρθρο σχεδίου νόµου



Καταστατικό αστικής - µη κερδοσκοπικής εταιρείας

Βασικό σηµείο είναι η κατανάλωση των προϊόντων της Περιφέρειας κατ’ αρχήν από
τους κατοίκους της Περιφέρειες και τους επισκέπτης της.
Θα πρέπει να οργανωθεί µια σειρά συναντήσεων µε οµάδες, όπως ξενοδόχοι,
εστιάτορες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα τοπικά
προϊόντα στις επιχειρήσεις τους και να αποτελέσουν τον καλύτερο πρεσβευτή
αυτών. Για παράδειγµα θα µπορούσε να γίνει συνεννόηση µε τους ξενοδόχους της
Περιφέρειας προκειµένου αυτοί στις επιχειρήσεις τους να προµηθεύονται και να
καταναλώνουν προϊόντα (π.χ. στο πρωινό), που παράγονται στην περιφέρεια στην
οποία και δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να
γευθούν και να απολαύσουν τα τοπικά προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια.
Έτσι το κέρδος θα είναι πολλαπλό, καθώς από τη µία στηρίζονται οι παραγωγοί µε
το να διαθέτουν τα προϊόντα σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και από την άλλη θα
υπάρξει ζήτηση των προϊόντων από τα άτοµα που θα τα γευθούν και θα θελήσουν
να τα αγοράσουν.

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 191/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Επίσης, θα πρέπει η Περιφέρεια να έρθει σε επαφή και µε τις αλυσίδες των super
market προκειµένου αυτές να έχουν κατά προτεραιότητα ή και αποκλειστικά
προϊόντα που παράγονται εντός της περιφέρειας.
Ως προς τα ανωτέρω θα πρέπει η Περιφέρεια µετά από επαφές και συναντήσεις µε
τους εκπροσώπους των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών αλυσίδων super market να
προχωρήσει στη σύνταξη κατάλληλων αγροδιατροφικών συµπράξεων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων υποστηρίζει δυναµικά το ζήτηµα
της αγροδιατροφικής σύµπραξης και γι αυτό το έχει συµπεριλάβει σε σχετική
νοµοθετική ρύθµιση η οποία θα περάσει άµεσα από τη Βουλή και αφορά τις
συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών.
Ειδικότερα προτείνεται ότι η σύσταση µίας αστική µη κερδοσκοπικής εταιρείας που
να ενώνει στο πλαίσιο της Περιφέρειας, τους εστιάτορες, τους ξενοδόχους και τις
αλυσίδες λιανικής πώλησης µε στόχο τη διακίνηση και κατανάλωση των
αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας εντός των ορίων της.
5.

Η δοµή για την πιστοποίηση των προϊόντων της Περιφέρειας από την ίδια.
Μία άλλη σηµαντική πτυχή είναι η πιστοποίηση των προϊόντων της κάθε
Περιφέρειας.
∆ίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια να δηµιουργήσει τη δικής της µονάδα
πιστοποίησης (δηµόσια υπηρεσία) των προϊόντων της (βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ
κ.λ.π.). Έτσι δεν θα υπάρχει η ανάγκη πιστοποίησης αυτών από ιδιώτη ή υπηρεσία
του ΥΠΑΑΤ. Η υπηρεσία αυτή που θα δηµιουργηθεί, αφού της δώσει και το
δικαίωµα ο αρµόδιος φορέας του ΥΠΑΑΤ, θα πιστοποιεί δωρεάν τα προϊόντα των
παραγωγών της.
Εάν η Περιφέρεια δεν επιθυµεί να υιοθετήσει το παραπάνω µοντέλο για την
πιστοποίηση των προϊόντων της µπορεί να συµβληθεί µε έναν ιδιωτικό φορέα
που θα επιλέξει η ίδια.
Ακόµη µπορεί η Περιφέρεια να φτιάξει µία εταιρεία.
Κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια να δηµιουργήσει µια ∆οµή
που να πιστοποιεί προϊόντα, ή να συµβληθεί µε έναν ιδιωτικό φορέα που θα
επιλέξει η ίδια.
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6.

Το δηµοπρατήριο.
Το ∆ηµοπρατήριο θα απευθύνεται στους λιανοπωλητές (µπακάληδες, µανάβηδες
και στους αγρότες) της Περιφέρειας, ή µεταξύ περισσότερων

των δύο

περιφερειών προκειµένου να δηµιουργηθεί κοινό δηµοπρατήριο.
Τα δηµοπρατήρια έχουν ιστορία 100-150 χρόνων. Οι παραγωγοί έχουν οι ίδιοι
πρόσβαση στα δηµοπρατήρια µε τη δηµοπρασία να γίνεται µε τον τρόπο και τα
µέσα που διαθέτει η κάθε εποχή (π.χ. ηλεκτρονικά).
Όταν κοντά υπάρχει ένα µεγάλο αστικό κέντρο προσθέτει πλεονέκτηµα στο
δηµοπρατήριο διότι θα είναι πολλοί οι λιανοπωλητές.
Για τα δηµοπρατήρια που θα δηµιουργηθούν θα γίνουν οικονοµοτεχνικές µελέτες,
οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από το ΥΠΑΑΤ.
Τονίζουµε ότι για να στηριχθεί ένα φυσικό και ηλεκτρονικό δηµοπρατήριο πρέπει
να υπάρχει κοντό του ένα µεγάλο αστικό κέντρο προκειµένου να υπάρχει
βεβαιότητα και σιγουριά προκειµένου να προχωρήσουµε στη δηµιουργία του.
Η χρηµατοδότησή του θα µπορούσε να γίνει από τον Αναπτυξιακό Νόµο ή από
πόρους της Περιφέρειας.
∆ιαφαίνεται ότι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη προχωράνε τα δηµοπρατήρια και
θα τα στηρίξει το ΥΠΑΑΤ και ο Αναπτυξιακός Νόµος.
7.

Σύσταση µιας έως δύο οµάδας παραγωγών ανά προϊόν σε επίπεδο
Περιφέρειας
Οργάνωση των παραγωγών προκειµένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους
στις αγορές.
Ένας δοκιµασµένος τρόπος ως προς αυτό είναι η σύσταση Οµάδων Παραγωγών
προκειµένου να στηρίξουν την προβολή και την προώθηση των προϊόντων τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί περισσότερο το θέµα της προώθησης, προβολής
των προϊόντων µέσω Οµάδων Παραγωγών και όχι µέσω µεµονωµένων παραγωγών.
Στο θέµα αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Περιφέρεια και να οργανώσει τις
Οµάδες Παραγωγών που στη συνέχεια θα υποστηρίξει το ΥΠΑΑΤ.
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Τα επτά σηµεία αποτελούν τις πτυχές που θα περιλαµβάνει το καλάθι προκειµένου να
εκπονηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την Περιφέρεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
∆ιατυπωθείσες προτάσεις, ανά Περιφερειακή
Ενότητα, για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα
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α. Θεσµικές παρεµβάσεις
Π.Ε. Καστοριάς
Φορέας

Προτάσεις για θεσµικές παρεµβάσεις

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

∆οµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας στα Γουνοφόρα

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

Πιστοποίηση ποιότητας τοπικών προϊόντων

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

Τυποποίηση προϊόντων

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

Οµάδες παραγωγών

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας
ΠΕ Καστοριάς
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας
ΠΕ Καστοριάς
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας
ΠΕ Καστοριάς
∆ήµος Καστοριάς
∆ήµος Καστοριάς
∆ήµος Καστοριάς
∆ήµος Καστοριάς
∆ήµος Καστοριάς
∆ήµος Ορεστίδος

∆ήµος Ορεστίδος

Ινστιτούτο γουνοφόρων

Ινστιτούτο γενετικής βελτίωσης αιγ/των

Εργαστήριο ανάλυσης υδάτων
Ινστιτούτο γουνοφόρων
Ινστιτούτο αγροτικής και οικονοµικής έρευνας για τα προϊόντα
∆Μ σε σχέση µε τα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια
Λειτουργία συµβουλευτικών υπηρεσιών
ίδρυση

οµάδας

παραγωγών

φασολιών

Κορεστίων

και

παραλίµνιων περιοχών
Ίδρυση οµάδας παραγωγών αµπελοοινικών προϊόντων
Τροποποίηση προδιαγραφών ΠΓΕ φασολιών γίγαντες- ελέφαντες
Καστοριάς ως προς τη συσκευασία µόνο
Εργαστήριο ανάλυσης ισοτόπων για τον έλεγχο της προέλευσης
των φασολιών
Υπηρεσία µε εξειδικευµένο προσωπικό (γεωπόνοι ,κτηνίατροι)

∆ήµος Νεστορίου

καθοδήγησης των παραγωγών
Καµπάνια ενηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού για την

∆ήµος Νεστορίου

προτίµηση των ελληνικών προϊόντων

∆ήµος Νεστορίου

Τυποποίηση - εµπορία προϊόντων
Συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα ή ινστιτούτα για πιλοτική

∆ήµος Νεστορίου

καλλιέργεια εναλλακτικών προϊόντων

∆ήµος Νεστορίου

Σύσταση οµάδων παραγωγών
Θέσπιση µηχανισµού ενηµέρωσης για τα προϊόντα που έχουν

∆ήµος Νεστορίου

ζήτηση, επάρκεια, ανεπάρκεια
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Π.Ε. Φλώρινας
Φορέας
∆ήµος Φλώρινας

Προτάσεις για θεσµικές παρεµβάσεις
Εργαστήριο εδαφολογικών ερευνών
∆ηµιουργία φορέα πιστοποίησης και εργαστήριο γεωργικής

∆ήµος Φλώρινας

χηµείας για αναλύσεις και ινστιτούτο έρευνας

∆ήµος Φλώρινας

Φορέας ή Υπηρεσία εντοπισµού "ελληνοποιηµένων" προϊόντων
Λειτουργία της ΕΑΣ Φλώρινας ως Τοπικό ∆ηµοπρατήριο ή η

∆ήµος Φλώρινας

∆ηµοτική Αγορά της Φλώρινας

∆ήµος Φλώρινας

Αξιοποίηση βοσκοτόπων

∆ήµος Πρεσπών

∆ήµος Πρεσπών

∆ράσεις

διασφάλισης

της

ιχνηλασιµότητας

των

φασολιών

Πρεσπών και ανάδειξή τους
Κατοχύρωση των φασολιών "πλακέ Μεγαλόσπερµα Πρεσπών" και
"γίγαντες - ελέφαντες Πρεσπών" σε Εθνικό κατάλογο
Ερευνητικές δράσεις και πειραµατικές καλλιέργειες και εκτροφές

∆ήµος Πρεσπών

για

τη

βελτίωση

υφιστάµενων

καλλιεργειών

και

ζωικής

παραγωγής
∆ήµος Πρεσπών
∆ήµος Πρεσπών

∆ήµος Πρεσπών
Ένωση Αγροτικών Συν/σµών
Αµυνταίου
Ένωση Αγροτικών Συν/σµών
Αµυνταίου
Ένωση Αγροτικών Συν/σµών
Αµυνταίου
Ένωση Αγροτικών Συν/σµών
Αµυνταίου

∆ηµοπρατήριο
∆ράσεις

ανάδειξης

του

επαγγέλµατος

του

γεωργού

-

κτηνοτρόφου
Ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που παράγονται
σε περιοχές µε υψηλή βιοποικιλότητα
Ινστιτούτο Αµπέλου και οίνου

∆ηµοπρατήριο

Πειραµατικοί αγροί πολλαπλασιαστικού υλικού

Πρότυπα επισκέψιµα αγροκτήµατα

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 197/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Π.Ε. Κοζάνης
Φορέας

Προτάσεις για θεσµικές παρεµβάσεις

Κτηνοτροφικός Συν/σµός
Βοίου
Συνεταιρισµός Παραγωγών
Πιπεριάς Καλονερίων

Στήριξη Αγροτικών Σ/σµών
∆ίκτυο µετεωρολογικών σταθµών

Συνεταιρισµός Παραγωγών

Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης (εδαφολογικές αναλύσεις -

Πιπεριάς Καλονερίων

αναλύσεις υπολλειµατικότητας

Σύλλογος Αµπελουργών Οινοποιών Σιάτιστας
Σύλλογος Αµπελουργών Οινοποιών Σιάτιστας
Σύλλογος Αµπελουργών Οινοποιών Σιάτιστας

Αρωγή από Υπηρεσίες

Οµάδες παραγωγών

Έρευνα αγοράς και προβολή
∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών ανάλογα µε το είδος του

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο διαχείρισης
Καταγραφή

των

προϊόντων

που

καλλιεργούνται

στη

∆.

Μακεδονία, αξιολόγηση της δυναµικής τους, συναντήσεις µε
τους παραγωγούς και πρόταση για τα είδη και ποικιλίες που θα
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

καλλιεργηθούν ανά ζώνη
Τροποποίηση

νοµοθεσίας

και

ένταξη

στις

επιτρεπόµενες

ποικιλίες τις ντόπιες- γηγενείς ποικιλίες ώστε να υπάρξει
Αµπελώνας Καµκούτη

ανταγωνιστικό ενδιαφέρον που να στηρίζει την παράδοση

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Κατάρτιση

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Οµάδες παραγωγών

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Χηµικό εργαστήριο

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Φορέας Πιστοποίησης στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας

Μαρία Παναγιωτίδου

Πιστοποίηση τοπικών προϊόντων

Μαρία Παναγιωτίδου

Αναλύσεις των µελισσοκοµικών προϊόντων
Ενέργειες ανάδειξης και προώθησης των προϊόντων της

Μαρία Παναγιωτίδου

µέλισσας (∆ηλητήριο µέλισσας, γύρη µελισσών, προπόλη,
βασιλικός πολτός)

Γιώργος Τσανακτσίδης

Έρευνα

Γιώργος Τσανακτσίδης

Ινστιτούτα
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Φορέας

Προτάσεις για θεσµικές παρεµβάσεις
∆ηµιουργία Φορέα Πιστοποίησης (∆ηµόσια Υπηρεσία)

Γιώργος Τσανακτσίδης

στην

Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας

Γιώργος Τσανακτσίδης

Προώθηση προϊόντων µέσω πιστοποίησης και προβολής

Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

∆ηµιουργία υπηρεσίας που θα παρέχει πρακτικές γεωργικές
συµβουλές, σεµινάρια, τακτικές επισκέψεις σε αγρότες

Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

Ινστιτούτο για προϊόντα της περιφέρειας π.χ αρωµατικά φυτά

Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

Εργαστήριο χηµικών - εδαφολογικών αναλύσεων

Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

Μηχανισµός για έρευνα αγοράς και παρατηρητήριο τιµών

Γεωπονικός Σύλλογος Κοζάνης

Περιφερειακό φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων

Αγροτικός Συν/σµός

Συν/σµοί, οµάδες παραγωγών

πολυδύναµων φυτών
Αγροτικός Συν/σµός

Ινστιτούτο έρευνας

πολυδύναµων φυτών

Π.Ε. Γρεβενών
Φορέας

Προτάσεις για θεσµικές παρεµβάσεις

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

Οµάδες παραγωγών, Αγροτικοί Συν/σµοί

∆ήµος ∆εσκάτης

Αναδασµοί

∆ήµος ∆εσκάτης

Αγροτικός εξηλεκτρισµός κτηνοτροφικών µονάδων

∆ήµος ∆εσκάτης

∆ιαχείριση βοσκοτόπων

∆ήµος ∆εσκάτης

Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας ∆εσκάτης

∆ήµος ∆εσκάτης

Παραγωγή βιολογικών ποικιλιών µαλακού σίτου και κριθής

∆ήµος ∆εσκάτης

Συµβουλευτική υποστήριξη για φάκελο ΠΟΠ , ΠΓΕ

∆ήµος ∆εσκάτης

Συλλογική διαχείριση αδειοδοτήσεων κτηνοτροφικών µονάδων

Μελισσοκοµικός

Σύλλογος

Ν.

Σύλλογος

Ν.

Γρεβενών
Μελισσοκοµικός
Γρεβενών

Ινστιτούτο έρευνας

Οµάδες παραγωγών

ΕΑΣ Γρεβενών

Αναβάθµιση των συν/σµών

ΕΑΣ Γρεβενών

Ειδικό σταντ για τα προϊόντα του καλαθιού σε όλα τα super
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ΑΝΚΟ
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Φορέας

Προτάσεις για θεσµικές παρεµβάσεις
market

ΕΑΣ Γρεβενών

Κατάρτιση µητρώου παραγωγών και αντίστοιχων προϊόντων
και προβολή τους σε τοπικά ΜΜΕ

ΕΑΣ Γρεβενών

Ρύθµιση χαµηλότερου ΦΠΑ για τα προϊόντα του καλαθιού

ΕΑΣ Γρεβενών

Σύνδεση των προϊόντων µε την αναθεώρηση της ΚΑΠ

ΕΑΣ Γρεβενών

Στήριξη κτηνοτροφικών µονάδων

Αγροτικός Συν/σµός Γυναικών
Αγίου Γεωργίου
Αγροτικός Συν/σµός Γυναικών
Αγίου Γεωργίου
Αγροτικός Συν/σµός Γυναικών
Αγίου Γεωργίου

Οµάδες παραγωγών, Συν/σµοί

Ερευνητικά κέντρα

Υπηρεσίες ενηµέρωσης & κατάρτισης
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β. Προτάσεις για υλοποίηση έργων
Π.Ε. Καστοριάς
Φορέας

Εργο

Προυπολογισµός

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

φράγµα Νεστορίου

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

ολοκλήρωση αναδασµών

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

ολοκλήρωση αρδευτικών

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

χαρακτηρισµός γής

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

αναδασµοί, εγγειοβελτιωτικά έργα

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

Μονάδα αδρανοποίησης ζωικών προιόντων

∆ήµος Ορεστίδος

Αναδασµοί και παράλληλα έργα

∆ήµος Ορεστίδος

Εκσυγχρονισµός µονάδας
Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε.

∆ήµος Ορεστίδος

Βελτιώσεις βοσκοτόπων

∆ήµος Ορεστίδος

Ολοκλήρωση έργου φράγµατος Γέρµας

∆ήµος Νεστορίου

Κατασκευή
φράγµατος
συνοδευτικά έργα

∆ήµος Νεστορίου

Αρδευτικό
∆ιποταµίας

∆ήµος Νεστορίου

Αρδευτικό δίκτυο Πτελέας

595.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Αρδευτικό δίκτυο Κρανοχωρίου

595.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Αρδευτκό φράγµατος Νεστορίου

∆ήµος Νεστορίου

Αναδασµός
Χιονάτου

∆ήµος Νεστορίου

Παράλληλα έργα αναδασµών
∆ιποταµιάς και Χιονάτου

∆ήµος Νεστορίου

Αγροτική οδοποιία ∆. Νεστορίου

∆ήµος Νεστορίου

Ανάπλαση Νεστορίου

940.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Ανάπλαση οικισµού Ανω Νεστορίου

990.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Ανάπλαση εισόδου οικισµού Γράµµου

760.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Ανάπλαση οικισµού Κοτύλης
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φράγµα

διαλογής

και

φασολιών
250.000,00

Νεστορίου

και
54.360.000,00

αρδευτικό

δίκτυο
10.000.000,00

αγροκτηµάτων

65.000.000,00
∆ιποταµίας

και
290.000,00

ΑΝΚΟ

αγροκτηµάτων
1.255.000,00

1.000.000,00

Σελ. 201/255
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Φορέας

Εργο

Προυπολογισµός

∆ήµος Νεστορίου

Ανάπλαση Κρανοχωρίου

990.000,00

∆ήµος Νεστορίου

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πνευµατικού
κέντρου Επταχωρίου

275.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Μελέτη ανάδειξης και ανάπτυξης
κτηνοτροφίας στο Γράµµο

∆ήµος Νεστορίου

Κατασκευή µουσείου υδροκίνησης Πευκόφυτου

∆ήµος Νεστορίου

Μελέτη κατασκευή οικοπάρκου
οικόσιτων ζώων υπό εξαφάνιση

∆ήµος Νεστορίου

Μετατροπή παρατηρητηρίου στην Αλεβίτσα σε
καταφύγιο και συντήρηση µονοπατιών στο
Γράµµο

375.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Ξενώνας ∆ιποταµίας

655.000,00

∆ήµος Νεστορίου

Πάρκο αναψυχής στον Π.Ηλία ∆ιποταµίας

369.000,00

ποιµενικής
431.500,00

διατήρησης
1.000.000,00

Π.Ε. Φλώρινας
Φορέας

Εργο

Προυπολογισµός

Συντήρηση υφιστάµενων
∆ασοδρόµων

και

∆ήµος Φλώρινας

∆ιάνοιξη

νέων

Συντήρηση υφιστάµενων
∆ασοδρόµων

και

∆ήµος Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας

Μελέτη
κατασκευής
καλλιεργειών

∆ήµος Φλώρινας

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου καλλιεργειών

∆ήµος Φλώρινας

Μελέτη αγροτικής οδοποιίας

∆ήµος Φλώρινας

Αγροτική οδοποιία

∆ήµος Φλώρινας

Χαρτογράφιση - αποτύπωση κοινόχρηστων
βοσκοτόπων - καταγραφή αρωµατικής φαρµακευτικής χλωρίδας

400.000,00
∆ιάνοιξη

νέων
40.000,00

αρδευτικού

δικτύου
40.000,00

50.000,00
400.000,00

∆ήµος Πρεσπών

µελέτη και
Πρεσπών

∆ήµος Πρεσπών

Λιβαδοπονικές µελέτες
Κρυσταλλοπηγή

∆ήµος Πρεσπών

βελτίωση οδικού άξονα Πρεσπών - Φλώρινας

Ενωση Αγροτικών

κατασκευή

αρδευτικού

45.000,00

δικτύου
11.000.000,00

Γαλακτοβιοµηχανία
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400.000,00

στις

Πρέσπες

και
250.000,00

20.000.000,00

ΑΝΚΟ
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Φορέας

Εργο

Προυπολογισµός

Συν/σµών Αµυνταίου
Ενωση Αγροτικών
Συν/σµών Αµυνταίου

Μεταποίηση Βιοµηχανικού ροδάκινου

Ενωση Αγροτικών
Συν/σµών Αµυνταίου

Συσκευαστήριο οσπρίων

10.000.000,00
2.000.000,00

Π.Ε. Κοζάνης
Φορέας

Εργο

Προυπολογισµός

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Μονάδα παραγωγής Ζωοτροφών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Ίδρυση Αλευρόµυλου

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Αξιοποίηση
αγροτικών
βιοκαύσιµο PELET

Συνεταιρισµός
Παραγωγών Πιπεριάς
Καλονερίων

∆ιαλογητήριο, συσκευαστήριο, αποθηκευτικοί
χώροι

Σύλλογος Αµπελουργών
- Οινοποιών Σιάτιστας

Αγροτικές
οδοποιείες
(Σιάτιστα-∆ερβένι,
Σιάτιστα-Σιγκίνα- Σαµάρες, Σιάτιστα-Αλιστράτα
Πέτροβο)

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Οδικός άξονας Κοζάνης - Λάρισας

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Επέκταση του αρδευτικού δικτύου Βελβεντού

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Αντικατάσταση
αρδευτικού

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Αγροτική οδοποιία

Αµπελώνας Καµκούτη

Αξιοποίηση στέµφυλων και υποπροιόντων
(κλαδέµατα) καθώς και µη εµπορεύσιµων
ροδάκινων για βιολογικό λίπασµα ή βιοµάζα

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Αναδασµοί

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Κτηνοτροφική ζώνη

Π. Βασιλειάδου & ΣΙΑ ΟΕ

Βιολογικός καθαρισµός

Μαρία Παναγιωτίδου

∆ενδροφυτεύσεις Μελισσόδεντρων

Γιώργος Τσανακτσίδης

Αρδευτικό Μπουτζακίων
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του

ΑΝΚΟ

προϊόντων

υπάρχοντος

για

παλαιού

1.500.000

Σελ. 203/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Φορέας

Εργο
έργα

αναδασµού

Προυπολογισµός

Γιώργος Τσανακτσίδης

Παράλληλα
Κ.Κώµης

Α.Κώµης-

Γιώργος Τσανακτσίδης

Λιµνοδεξαµενή και αρδευτικό Μπουτζακίων

Γεωπονικός Σύλλογος
Κοζάνης

Αρδευτικά παραλίµνιων περιοχών

Γεωπονικός Σύλλογος
Κοζάνης

Πιστοποίηση
σε
επίπεδο
περιφέρειας,
κατοχύρωση αναγνωρίσιµου σήµατος

Αγροτικός Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων φυτών

Αρδευτικό Αιανής

Αγροτικός Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων φυτών

Αρδευτικό Φράγµα Ιλαρίωνα

Αγροτικός Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων φυτών

Ψυγείο συντήρησης προιόντων

Αγροτικός Συν/σµό
πολυδύναµων φυτών

∆ηµιουργία
Μεταποιητικής
πολυδύναµων φυτών (ιπποφαές)

∆ήµος Εορδαίας

Κατασκευή δικτύων διασύνδεσης ταµιευτήρα
Μηλοχωρίου µε το υφιστάµενο αρδευτικό
δίκτυο

µονάδας
525.000,00

310.000,00

∆ήµος Εορδαίας

Εργα αντιπληµµυρικής προστασίας Α) από
Περδίκα, Γαλλάτεια, ∆ροσερό, Αναρράχη,
Εµπόριο, Μηλοχώρι, Φούφα έως όρια Βαρυκού
Β) από Άρδασσα, Ασβεστόπετρα, ∆υτ.
Πτολεµαίδα έως Σολού

∆ήµος Εορδαίας

Κατασκευή οµβροδεξαµενής εξοικονόµισης
νερού στην θέση (Πεχριβενίκος) Βλάστης όπου
υπάρχουν κτηνοτροφικές µονάδες

200.000,00

∆ήµος Εορδαίας

Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Πύργων
(Μηχανολογικός εξοπλισµός, ηλεκτροδότηση)
και κατασκευή αρδευτικής δεξαµενής

40.000,00

∆ήµος Εορδαίας

Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ.
Κοµνηνών (Μηχανολογικός εξοπλισµός,
ηλεκτροδότηση)

50.000,00

∆ήµος Εορδαίας

Αναδασµός 17.000 στρ Κοµνηνών

∆ήµος Εορδαίας

Εργα αγροτικής οδοποιίας σε όλο το ∆ήµο
Εορδαίας

2.000.000,00

∆ήµος Εορδαίας

α) Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων από
Αναρράχη προς ∆ροσερό και Φούφα καθώς και
από Γαλάτεια προς ∆.Ε. Μουρικιου
β)Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων Τ.Κ.

5.000.000,00
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290.000,00
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Φορέας

Εργο

Προυπολογισµός

Πύργων, Μεσοβούνου, Κοµνηνών.

∆ήµος Εορδαίας

Κατασκευή χαλικοστρόσεων και τεχνικών σε
δρόµους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές
µονάδες

300.000,00

Π.Ε. Γρεβενών
Φορέας

Εργο

∆ήµος ∆εσκάτης

∆ηµιουργία
αγροκτήµατος

∆ήµος ∆εσκάτης

Αγωγός άρδευσης από γεώφραγµα κυδωνιών
∆.∆.Τρικοκκιάς

∆ήµος ∆εσκάτης

Αγωγός άρδευσης και αρδευτικό δίκτυο στο
γεώφραγµα Τρικοκκιάς

∆ήµος ∆εσκάτης

Αρδευτικό δίκτυο στο γεώφραγµα Βοτανά
∆εσκάτης

∆ήµος ∆εσκάτης

Αρδευτικό δίκτυο στο γεώφραγµα Βοτανά
Κατάκαλης

∆ήµος ∆εσκάτης

ολοκληρωµένου

Προυπολογισµός
πιλοτικού
800.000,00

Τράπεζα γενετικού υλικού τοπικών ποικιλιών

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν. Γρεβενών

Ανάλυση συστατικών προϊόντων κυψέλης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν. Γρεβενών

∆ηµιουργία πάρκου µελιού

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν. Γρεβενών

Προµήθεια εξοπλισµού

ΕΑΣ Γρεβενών

Έργα αναδασµού και γεωφραγµάτων

Αγροτικός Συν/σµός
Γυναικών Αγίου
Γεωργίου

Αρδευτικά έργα

Αγροτικός Συν/σµός
Γυναικών Αγίου
Γεωργίου

Οδοποιία

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ Γρεβενών

Αναδασµός Αρδευτικά Μαυραναίων - Εξάρχου
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ΑΝΚΟ

310.000,00

100.000,00
10.000,00

100.000,00
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γ. Λοιπές προτάσεις
Περιγράφονται στη συνέχεια συνοπτικά, οι παρακάτω προτάσεις των φορέων και
πολιτών:
Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης
Ως άµεσες δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου προτείνονται οι ακόλουθες:
•

Καθιέρωση Περιφερειακού εµπορικού σήµατος.

•

Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων από Περιφερειακό φορέα Πιστοποίησης.

•

Ενθάρρυνση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων (βιολογικά, ΠΟΠ., ΠΓΕ, κλπ).

•

Ενθάρρυνση της Συµβολαιακής Γεωργίας.

•

Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, µε στόχο τη διατήρηση και
ενίσχυση τοπικών καλλιεργειών και εκτροφών.

•

Ενθάρρυνση εφαρµογής ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.

•

∆ηµιουργία εργαστηρίων για αναλύσεις αγροτικών προϊόντων, µε ευθύνη της
Περιφέρειας.

•

∆ηµιουργία Ινστιτούτου για προϊόντα της Περιφέρειας (π.χ. αρωµατικά).

•

Μέτρα για την εκπαίδευση των παραγωγών σε νέες καλλιέργειες και τεχνολογίες.

•

Λειτουργία

Υπηρεσίας

πρακτικών

γεωργικών

συµβουλών

σε

επίπεδο

∆.∆.

(σεµινάρια, επισκέψεις σε παραγωγούς).
•

Λειτουργία µηχανισµού για έρευνα αγοράς, παρατηρητήριο τιµών και ζήτησης
αγροτικών προϊόντων.

•

Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα για µεταφορά τεχνογνωσίας, έρευνα,
παραγωγή καινοτόµων προϊόντων.

•

Λειτουργία µόνιµου περιπτέρου έκθεσης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στους
σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην Εγνατία Οδό.

•

Ενίσχυση της συµµετοχής των ντόπιων παραγωγών σε τοπικές εκθέσεις

•

∆ιάθεση των προϊόντων µέσω του διαδικτύου

•

∆ηµιουργία Οµάδων Παραγωγών
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ΕΑΣ Φλώρινας
•

Ενίσχυση επενδύσεων ΑΠΕ

•

Παραγωγή ενέργειας από ενεργειακά φυτά

•

Αξιοποίηση ξυλείας και υπολειµµάτων για θέρµανση

•

Μεταποίηση - Τυποποίηση προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

•

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, διατήρηση
βιοποικιλότητας, διατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων)

•

Ενίσχυση επισκέψιµων αγροκτηµάτων – αγροτουρισµός

•

∆ιαχείριση βοσκοτόπων

•

Προώθηση επώνυµων προϊόντων Φλώρινας (φασόλια Πρεσπών – Φλώρινας,
Πιπεριά Φλωρίνης, Ξινό νερό, πατάτες)

•

Αναβίωση παλιών καλλιεργειών (φράουλας, κάστανα-καρύδια, αγγούρια, πατάτες)

•

∆ηµιουργία στεγασµένης αγοράς τοπικών προϊόντων

•

∆ηµιουργία τυροκοµείου και εργοστασίου επεξεργασίας πιπεριάς από την ΕΑΣ

•

∆ηµιουργία Οµάδας Παραγωγών

•

Ενίσχυση συµµετοχής σε εκθέσεις τοπικών προϊόντων

∆οκουλιανίδης Αναστάσιος
•

Επενδύσεις σε ενεργειακές καλλιέργειες (βιοµάζα, pellet. κλπ)

•

Παραγωγή βιοαερίου σε κάθε φάρµα

•

Παραγωγή βιοντίζελ

•

∆έσµευση και καθαρισµός του διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να καταστεί
εµπορεύσιµο προϊόν.

Αναστασιάδη Μαρία
Ένταξη στο καλάθι των προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας και προϊόντων όπως
σιτάρι, κριθάρι και καλαµπόκι µε την προϋπόθεση τυποποίησης τους και διακίνησής
τους µέσω ενιαίας ∆ιοίκησης που θα εµπορεύεται τα προϊόντα στο ευρύ κοινό.
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∆ήµος Αµυνταίου
•

Αύξηση

της

καλλιέργειας

της

πιπεριάς

Φλωρίνης

που

έχει

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά λόγω εδάφους, ξινού νερού και κλίµατος
•

Πιστοποίηση του προϊόντος

•

∆ηµιουργία οµάδας παραγωγών

•

∆ηµιουργία διαλογητηρίου – συσκευαστηρίου

•

Ενέργειες προώθησης

Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτριος – Γεωπόνος – ειδικός συνεργάτης ∆ηµάρχου
∆εσκάτης
Προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις για την προώθηση του καλαθιού :
•

Πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων µε Περιφερειακό Σήµα που θα είναι συµβατό µε
τα εθνικά (AGRO,BIO ) και διεθνή σήµατα (ΙSO , GLOBALGAP, IFS,BRC).

•

∆ηµιουργία αυτοτελούς ∆ιοικητικής Μονάδας στην Περιφέρεια που θα επεξεργάζεται
τις προδιαγραφές του Σήµατος και θα το υποστηρίζει τεχνικά.

•

Η

Αγροδιατροφική

Σύµπραξη

να

ξεκινήσει

ως

Τοπικό

Σύµφωνο

Ποιότητας

αξιοποιώντας την εµπειρία τους (Κρητική Κουζίνα, ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ).
•

Να δηµιουργηθούν κλειστές λαϊκές αγορές µόνο από αγρότες που θα πωλούν τα
προϊόντα µε το Περιφερειακό Σήµα ,που δεν θα εξισώνεται ο παραγωγός µε
παράνοµους µικροπωλητές.

•

Ενηµερωτική ιστοσελίδα που να περιγράφει την ιχνηλασιµότητα τον τρόπο και το
τόπο παραγωγής.

•

Συνεργασία µε τουριστικά γραφεία µε γιορτές γευσιγνωσίας στ αστικά κέντρα.

•

Ενίσχυση της Συµβολαιακής γεωργίας και του Παρατηρητηρίου τιµών αγροτικών
προϊόντων.

•

Ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας και των

συµβολαίων παραγωγής από κοινωνικά

ευάλωτες οµάδες.
•

Εκπαίδευση και κατάρτιση των εταίρων της Σύµπραξης αλλά και των στελεχών της
∆ηµόσιας διοίκησης.

•

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού καλαθιού που να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες.
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Προτείνονται τα ακόλουθα προϊόντα για το Περιφερειακό καλάθι:
1. Αιγοπρόβειο και Βόειο κρέας
2. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα
3. Οπωροκηπευτικά κα σαλάτες
4. Αµπελοοινικά προϊόντα
5. Μέλι µε πιστοποίηση ως ΠΓΕ
6. Αρωµατικά φυτά και αιθέρια έλαια
7. Βιολογικές ζωοτροφές, βιολογικά όσπρια
8. Αραβόσιτος και µηδική για ενσίρωση
9. Πολυετείς φυτείες µικρών καρπών για παραγωγή λειτουργικών τροφίµων
10. Πολυετείς φυτείες (κερασιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς )
Επιπρόσθετα οι ακόλουθες παρεµβάσεις:
α. Καθετοποιηµένες

κτηνοτροφικές

µονάδες,

επισκέψιµες

µε

παραδοσιακή

παραγωγή (ΠΟΠ,ΠΓΕ)
β. ∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών :
•

Αρωµατικών φυτών

•

κηπευτικών

•

ζωοτροφών

•

οσπρίων

Αγροτικός & κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός ∆. Μακεδονίας
Ανάπτυξη καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών µε σκοπό την αυτονοµία σε πρώτες
ύλες των κτηνοτρόφων
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών µε ένταξη της καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών και
συγκεκριµένα µπιζέλια, κουκιά, βίκος που θα αντικαταστήσουν τη σόγια και θα
µειώσουν το κόστος των σιτηρεσίων. Συνέπεια αυτού η µείωση του κόστους
παραγωγής και η µείωση του κόστους του τελικού προϊόντος.
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Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Παράρτηµα ∆υτ. Μακεδονίας
Προτείνονται οι παρακάτω πολιτικές και δράσεις :
•

Να δηµιουργηθούν ή και να βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδοµές (βελτίωση
των αρδευτικών συνθηκών, αναδασµοί, ορθολογική αξιοποίηση βοσκοτόπων
κ.α.).

•

Να στηριχθούν κοινωνικοί θεσµοί στην αγροτική ύπαιθρο:
-

Μόνιµες δοµές πληροφόρησης, προβολής, εµψύχωσης

-

Συνεργατισµός.

•

Να υπάρχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις υγιείς και βιώσιµες.

•

Να υποστηριχθεί η εγκατάσταση νέων αγροτών.

•

Να υποστηριχθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση.

•

Να υποστηριχθεί η καθετοποίηση της παραγωγής σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων.

•

Να υποστηριχθεί η αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (Σχέδια
Βελτίωσης).

•

Να υποστηριχθεί η ίδρυση µονάδων µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας
αγροτικών προϊόντων στον τόπο παραγωγής, µε στόχο την επιτόπου ενίσχυση
της προστιθέµενης αξίας.

Με στόχο τη µετάβαση από την «ποσοτική» στην «ποιοτική» γεωργία, στα πλαίσια
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη ∆υτική Μακεδονία, η διέξοδος δεν µπορεί να
είναι άλλη από:
 Την άριστη γνώση των αγορών, τόσο για τα υφιστάµενα προϊόντα, όσο και για
νέα – καινοτόµα προϊόντα που προτείνονται στη συνέχεια.
 Τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, σε σχέση µε τα αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΥΠΑΑΤ (προωθούµενα είδη).
Προς αυτή τη κατεύθυνση τα παρακάτω συγκεκριµένα βήµατα πρέπει να έχουν τη
στήριξη του Υπουργείου και τη µέριµνα για την υλοποίησή τους µέσω της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας:
 Εφαρµογή «καλλιεργητικού» χάρτη ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις
προτεινόµενες περιοχές παρέµβασης.
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 Λειτουργία ενός φορέα σε επίπεδο Περιφέρειας για την προώθηση της
πιστοποίησης και της προβολής των αγροτικών προϊόντων,
 Για την κτηνοτροφική δραστηριότητα και περισσότερο για την εκτατική –
ποιµενική µορφή εκτροφής, κρίνεται απαραίτητη η γνώση των φυσικών
διαθεσίµων

µε

τη

µελέτη

της

βοσκοϊκανότητας

των

βοσκοτόπων,

µε

προτεραιότητα στις προστατευόµενες περιοχές, στις περιοχές όπου υπάρχει
αξιόλογη κτηνοτροφική παραγωγή και στις ιδιαίτερα επιβαρυµένες περιοχές
Ένωση νέων Αγροτών Καστοριάς
•

Σύσταση επιτροπής ελέγχου σταβλικών εγκαταστάσεων για έκδοση και ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε τις άδειες λειτουργίας.

•

∆ηµιουργία µονάδων παραγωγής βιολογικού αερίου

•

Υλοποίηση αναδασµών, απαλλοτριώσεων και αρδευτικών δικτύων

•

Συνεργασία µε πανεπιστήµια ώστε να γίνουν έρευνες και να αναπτυχθούν νέα
προϊόντα και καινοτοµίες

•

Υλοποίηση πειραµατικών καλλιεργειών και στήριξη από ειδικούς επιστήµονες για
νέες καλλιέργειες

Γεωπονικός Σύλλογος Φλώρινας
1. Αγροτικά προϊόντα που αποτελούν ’σηµαία’ για τον Νοµό Φλώρινας :
1. Οίνοι ΠΟΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
2. Οίνοι ΠΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑ
3. Φασόλια ΠΓΕ Γίγαντες –Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας
4. Φασόλια ΠΓΕ Πλακέ Μεγαλόσπερµα Πρεσπών Φλώρινας
5. Πιπεριές της οµώνυµης ποικιλίας ‘πιπεριές Φλωρίνης’
6. Φράουλα
7. Αρωµατικά φυτά (καλλιεργούµενα)
8. Μήλα
9. Ροδάκινα
10. .Αχλάδια
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11. Πατάτα
12. Λάχανα
13. Γάλα/κρέας και τα προϊόντα µεταποίησης αυτού.
14. Μεταποιηµενα προϊόντα δηµητριακών
Στην λίστα µπορούν να προστεθούν και σειρά προϊόντων τα οποία είτε
καλλιεργούνται σε µικρή έκταση είτε µπορούν να προωθηθεί η καλλιέργεια τους
στον νοµό π.χ. καλλιέργεια φακής, καλλιέργεια κερασιού, προώθηση καλλιέργειας
σπαραγιού κ.λ.π.
2. ∆ράσεις πάνω στην έρευνα του αµπελοοινικού δυναµικού , στη ίδρυση νέων
οινοποιητικών µονάδων αλλά και στον εκσυγχρονισµό παλαιότερων µονάδων µε
σύγχρονα οινοποιητικά µηχανήµατα ,εργαστηριακό εξοπλισµό ,βαρέλια κλπ
3. ∆ράσεις πάνω στην έρευνα για την καλλιέργεια αρωµατικών φυτών, (βελτίωση
της καλλιέργειας, συγκοµιδής αλλά και µεταποίησης,

απόσταξη ,συσκευασία ή

εµφιάλωση αλλά και προβολή - προώθηση των µεταποιηµένων προϊόντων) .
4. ∆ράσεις για την καταγραφή της χλωρίδας του Νοµού και ταυτοποίηση τους
συνεργασία µε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
5. ∆ράσεις για την ίδρυση ινστιτούτου αρωµατικών –κηπευτικών φυτών µε στόχο
την αναπαραγωγή όσο και την φύλαξη της ορεινής αυτοφυής βλάστησης .
6. ∆ράσεις για την δηµιουργία Βοτανικού κήπου
7. ∆ράσεις για την δηµιουργία χωρικής κλίµακας συνεταιριστικών αλευροποιητικών
µονάδων

συνδιασµένων

κάθετα

µε

την

βιοµηχανία

άρτου

και

για

τον

εκσυγχρονισµό των σταθµών συγκέντρωσης δηµητριακών ,µε µηχανολογικό
εξοπλισµό.
8. ∆ράσεις για την δηµιουργία µικρών µεταποιητικών µονάδων για την επεξεργασία,
τυποποίηση αλλά και για την προώθηση της πιπεριάς Φλωρίνης.
9. ∆ράσεις για την τυποποίηση αλλά και για την προβολή προώθηση του
συµπύρηνου ροδάκινου του οροπεδίου Αµυνταίου
10. ∆ράσεις για τον εκσυγχρονισµό µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας µήλων.
11. ∆ράσεις για εγκατάσταση θερµοκηπίων ,µε αξιοποίηση θερµότητας από τις
θερµοηλεκτρικές µονάδες της ∆.Ε.Η.
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12. Ανάπτυξη δικτύων για την συλλογή ,αλλά και δηµιουργία

µονάδων για την

παστερίωση, εµφιάλωση και διακίνηση του τυποποιηµένου προϊόντος. ∆ηµιουργία
µικρών τυροκοµείων για παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων.
13. ∆ηµιουργία µικρών φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή και σύνδεση τους µε τις
ανάγκες της τοπικής αγροτικής καλλιέργειας.
Παπαϊορδανίδης Γιάννης, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας
1. Ανάπτυξη υπερτοπικής καινοτόµου επιχειρηµατικότητας µε έµφαση και στον
πρωτογενή τοµέα, µε κίνητρα για τη δηµιουργία µικρών συνεταιριστικών
σχηµάτων που αξιοποιούν τοπικά ή και περιφερειακά πλεονεκτήµατα για την
παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων
2. Στήριξη της κτηνοτροφίας και της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων
3. Στήριξη της συµβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας
4. Στήριξη νέων επενδύσεων
5. ∆ηµιουργία δηµοπρατήριου αγροτικών προϊόντων στη ∆υτική Μακεδονία
6. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού και µεταφορά γνώσης στους αγρότες και στα
σχήµατα λειτουργίας τους
7. Οργάνωση εκδήλωσης – γιορτής αγροτικών προϊόντων ανά Περιφερειακή Ενότητα
8. Συνεργασία µε τα Επιµελητήρια για αναζήτηση νέων αγορών στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό
9. Στήριξη και του αστικού τοµέα που διασυνδέεται µε την τοπική παραγωγή
10. Σύσταση Επιτροπής για προσέλκυση κεφαλαίων από Έλληνες της διασποράς που
κατάγονται από τη ∆υτική Μακεδονία και ενδιαφέρονται να επενδύσουν σ’ αυτήν
11. Συνεργασία µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στη ∆υτική Μακεδονία
12. Εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών της Περιφέρειας, στον τόπο κατοικίας δηλ.
στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, για τη δυνατότητα της Περιφέρειάς µας να
παράγει επώνυµα, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Πίνακας Φορέων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, που
προσκλήθηκαν για συµµετοχή στη διαβούλευση
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Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, 10 φορείς

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. Γεώργιο ∆ασταµάνη
∆ΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ήµαρχο κ. ∆ηµ. Κουπτσίδη
∆ΗΜΟ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ∆ήµαρχο κ. Νικ. Μίγκου
Ε.Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πρόεδρο, κ. Στεφ. Ράπτη
ΑΝΓΡΕ Α.Ε. Πρόεδρο κ. ∆ηµ. Κουπτσίδη
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Πρόεδρο κ. Στεργ. Τσιµνιόπουλου
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ Πρόεδρο κ.Χαλαγιάννη Βασίλειο
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ντη κ.Χατζηγεωργίου Νικηφόρο
κα. Νικολαίδου , Ιχθυολόγο – Βιολόγο
Συνεταιρισµό Γυναικών Αγ.Γεωργίου, Πρόεδρο
Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητήριο Γρεβενών , Πρόεδρο κο Ν. Ράµο

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, 25 φορείς
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆ΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
∆ΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
∆ΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΦΛΩ Α.Ε.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΑΣΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΑΣΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟ
ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΨΑΡΑ∆ΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΕΓΟΡΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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κ. ∆ηµήτριο Ηλιάδη
Υπόψη ∆ηµάρχου κ. Ιωακείµ Ιωσηφίδη
Υπόψη ∆ηµάρχου κ. Βασ. Τσέπα
Υπόψη ∆ηµάρχου κ. Ι. Βοσκόπουλου
Υπόψη Προέδρου κ. Γεωργίου Γιαννιτσόπουλου
Υπόψη Προέδρου, κ. Γρηγορίου Σαπουντζή
Υπόψη Προέδρου & ∆/νοντα Συµβούλου κα
Ζέτα Ρίζου
Υπόψη ∆/ντη κ. Ι. Μπούρη
∆/ντρια κα Μυρσίνη Μαλακού

΄΄Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ΄΄
Υπόψη Προέδρου, κ. Στεργίου Νικόλαο
Υπόψη Προέδρου, κ. Παναγιωτίδη Γεώργιο
Υπόψη Προέδρου, κ. Ιωαννίδη Τιµόθεο
Υπόψη Προέδρου, κ. Τσαχιρίδη Γιώργο
Υπόψη Προέδρου, κ. Σαρρή Αντώνιο
Υπόψη Προέδρου, κ. Γκώγκο Χρήστο
Υπόψη Προέδρου, κ. Ρέπας Ευάγγελος
Υπόψη
Υπόψη
Υπόψη
Υπόψη
Υπόψη

Προέδρου,
Προέδρου,
Προέδρου,
Προέδρου,
Προέδρου,

κ. Μάτσο Χρήστο
κ. Σιδηρά Βασίλειο
κ. Τραιανόπουλο Νικόλαο
κ. Αιβατζίδης Ιωάννης
κ. Μειµάρη Θόδωρου
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Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 10 φορείς
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ∆ηµήτριο Σαββόπουλο
Υπόψη
∆ηµάρχου
κ.
Εµµανουήλ
Χατζησυµεωνίδη
Υπόψη ∆ηµάρχου κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου
Υπόψη ∆ηµάρχου κ. Χρήστου Γκοσλιόπουλου
Υπόψη Προέδρου κ. Κων/νου Αποστολίδη
Υπόψη Προέδρου κ. Κων/νου Λιάντση
Υπόψη Προέδρου κ. Παπαβασιλείου
Υπόψη Προέδρου κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου
Υπόψη Προέδρου κ. Ναούµ Μαρκόπουλου
Υπόψη Προέδρου κ. Μιχαηλίδη

∆ΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
∆ΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ε.Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΑΣ)
ΓΕΟΚ Α.Ε.
AGROKA A.E.
EBE ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 78 φορείς
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, κ. ∆ακή Γιώργο
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Σόκουτη Ιωάννη
Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, κ. Κοσµατόπουλο Αθανάσιο
Αντιπεριφερειάρχη Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, κ. Αντωνιάδη Ιωάννη
Αντιπεριφερειάρχη κ. Σαββόπουλο ∆ηµήτριο
Αντιπεριφερειάρχη κ. Ηλιάδη ∆ηµήτριο
Αντιπεριφερειάρχη κ. ∆ασταµάνη Γεώργιο
Πρόεδρο Περιφερειακού Συµβουλίου, κ. Πλακεντά Παναγιώτη
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Νίκου Αντώνιο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Σβώλη Γιώργο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Μαργαρίτη Γιώργο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Τσανακτσίδη Γιώργο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Στεφανίδη Ιωάννη
Περιφερειακή Σύµβουλο, κα Αποστολίδου Κυριακή
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Γκερεχτέ Λάζαρο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Τσότσο Παύλο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Τοπαλίδη Στέφανο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Πάτρα Βασίλη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γιαννάκη Βασίλειο
Περιφερειακή Σύµβουλο, κα Μητροπούλου Κωνσταντίνα
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Μιχαηλίδη Κυριάκο
Περιφερειακή Σύµβουλο κα Οικονοµίδου Φιλαρέτη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Τζιώτζη Αποστόλη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Χατζηζήση Αλέξανδρο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Παπαδόπουλο Γιώργο
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Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγέλου Χρήστο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κιοσσέ Ιωάννη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αποστολίδη Κων/νο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ταλίδη Φιλώυα
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γιώσκο Νικόλαο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γιάτσιο Ιωάννη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Εµµανουηλίδη ∆ηµήτριο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αδάµο Ματθαίο
Περιφερειακή Σύµβουλο κα Τσακνάκη Μαρία
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Χάτσιο Ιωάννη
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Παπαιορδανίδη Ιωάννη
Περιφερειακή Σύµβουλο, κα Σπόντη Ελισάβετ
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ναούµ Χρήστο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ψευτογκά ∆ηµήτριο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κιοσσέ Απόστολο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Σαµαρά Νικόλαο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κα Μεντεσίδου Ελένη
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Κούτσιανο Βασίλη
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Αδαµίδη Γιώργο
Περιφερειακή Σύµβουλο κα ∆ούφλια Αγλαΐα
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Κατσαούνη Νικόλαο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Σηµανδράκο Ευάγγελο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κουρέλλα Σωκράτη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γεωργακόπουλο Κων/νο
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βογιατζή Μανόλη
Περιφερειακή Σύµβουλο, κ. Χόλµπα Αντωνία
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κύρινα Αντώνιο
Περιφερειακό Σύµβουλο, κ. Αλτίνη Παύλο
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Γ. Γραµµατέα, κα Μπάστα
∆ήµαρχο Κοζάνης, κ. Μαλούτα Λάζαρο
∆ήµαρχο Εορδαίας, κα Βρυζίδου Παρασκευή
∆ήµαρχο Βοίου, κα Ορφανίδου Παναγιώτα
∆ήµαρχο Σερβίων – Βελβεντού, κ. Κωνσταντόπουλου Βασίλη
Προϊσταµένη ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή ∆/νση ∆υτ. Μακεδονίας, κα Ανδρονικίδου Μάγδα
∆/ντη Αγροτικών Υποθέσεων, κ. Μούτζια Αντώνη
Προϊστάµενο ΕΛΓΑ
Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας, κ. Σηµανδράκο Ευάγγελο
Πρόεδρο Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης, κ. Σιόγκα Θεόδωρο
Πρόεδρο Ενωσης Νέων Αγροτών, κ. Αρνίδη
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Ε.Α.Σ. Σερβίων – Κοζάνης, κ. Πολυχρονίδη
Πρόεδρο Ε.Α.Σ. Εορδαίας, κ. Παπαδόπουλο ∆αµιανό
Πρόεδρο Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού ∆υτ. Μακεδονίας, κ. Αρνίδη Παναγιώτη
Πρόεδρο Αναγκαστικού Συνεταιρισµού Κροκοπαραγωγών, κ. Πατσιούρα Νικόλαο
Πρόεδρο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, κ. Κουτλιάµπα Νικόλαο
Πρόεδρο Συνεταιρισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ», κ. Κοσµά ∆ηµήτρη
Πρόεδρο ΤΟΕΒ Σερβίων, κ. Ζαρογιάννη Λάζαρο
Εκτροφείς Γουνοφόρων Ζώων, κ. Παπαχαρίση Λάζαρο
Πρόεδρο Συνεταιρισµού Μελισσοκόµων, κ. Χ. ∆άλλα Χάρη
Πρόεδρο ΑΣΕΠΟΠ Πύργων
Πρόεδρο Ενωσης Νεάπολης, κ. Ιωάννη Κολιό
Πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισµού Αρωµατικών Φυτών Βοίου
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ΑΝΚΟ

Σελ. 218/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Πίνακες καταγραφής ερωτηµατολογίων ανά
Περιφερειακή Ενότητα και επεξεργασία υλικού
∆ιαβούλευσης
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ΑΝΚΟ

Σελ. 219/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

∆ήµος ∆εσκάτης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Χ

2

8

Χ

1

12

6

1

2

8

ΕΑΣ Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά
προϊόντα της περιοχής σας, ως προς τον
ποιοτικό χαρακτήρα, την παράδοση, το
ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;
Μανιτάρια

Χ

Τρούφα
Όσπρια

Χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

Χ

Χ

χ

Χ

Οπωρικά

Χ

Βιολογικά

Χ

χ

χ

χ
χ
Χ

Κεράσια

Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

Χ

Χ

Κρέας αµνοεριφίων

Χ

Χ

Μέλι

Χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

χ

2

8

4

5

1

12

χ

χ

6

1

Χ

χ

χ

5

3

Χ

Χ

χ

4

5

Χ

Χ

Χ

χ

5

3

1

12

Σιτηρά

Χ

Χ

χ

3

7

Κτηνοτροφικά φυτά

Χ

1

12

1

12

Κάστανα

χ

χ
χ

Κηπευτικά

χ

Αραβόσιτος

Χ

1

12

Μηδική

Χ

1

12

1

12

1

12

Αγελαδινό γάλα

χ

∆ηµητριακά

χ

Καρύδια

χ

Ψυχανθή
Παραδοσιακά προιόντα
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χ

ΑΝΚΟ

1

12

χ

1

12

χ

2

8
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1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

∆ήµος ∆εσκάτης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

ΕΑΣ Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Γλυκά κουταλιού & ταψιού

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου
χ

Bιολογικές ζωοτροφές

χ

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

1

12

1

12

1

5

5

2

1

5

3

4

1

5

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1)
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή
αυξητική τάση;
Μανιτάρια
Όσπρια

Χ
Χ

Χ

χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

χ

χ

Βιολογικά

Χ

Κεράσια

Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

Χ

Κρέας αµνοεριφίων

Χ

Χ

Χ

Μέλι
Σιτηρά

χ
χ

χ

χ

χ

χ

6

1

χ

χ

4

3

1

5

1

5

χ

1

5

1

5

χ

1

5

1

5

1

5

1

5

2

1

2

1

2

1

Χ
Χ

Κηπευτικά
Αραβόσιτος

Χ

Αγελαδινό γάλα
Κτηνοτροφία

χ

Παραδοσιακά προιόντα

χ

Bιολογικές ζωοτροφές

χ

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1)
υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά
ή υπάρχει τάση εγκατάλειψης;
Όσπρια

Χ

Χ

Αµπελοοινικά (κρασί)
Σιτηρά
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Χ
Χ

Χ

ΑΝΚΟ

χ

Σελ. 221/255
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1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

∆ήµος ∆εσκάτης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

ΕΑΣ Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Κηπευτικά

Χ

χ

2

1

Αγελαδινό γάλα

Χ

χ

2

1

1

6

χ

1

6

χ

1

2

∆ηµητριακά

χ

Παραδοσιακά προιόντα
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν
περιγράφηκαν στην ερώτηση (1) υπάρχει
ενδιαφέρον από πλευράς των παραγωγών;
Μανιτάρια
Όσπρια

χ

1

2

Βιολογικά

χ

1

2

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

2

Κρέας αµνοεριφίων

Χ

1

2

1

2

Μέλι

χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

1

2

Σιτηρά

Χ

1

2

Κηπευτικά
Ξηροί καρποί

1

2

χ

1

2

χ

2

1

2

2

Χ

Σαλιγκάρια
χ

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας
πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας, τόσο για το ότι
αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο
και για τις δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής
τους και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν
καµία αναγνωρισιµότητα στο ευρύ κοινό,
εντός και εκτός της περιοχής σας;
Όσπρια
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Χ

ΑΝΚΟ

χ

Σελ. 222/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

Βιολογικά

Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

Κρέας αµνοεριφίων

Χ

∆ήµος ∆εσκάτης

ΕΑΣ Γρεβενών

Χ

Μέλι

Χ

Σιτηρά

Χ

Αγελαδινό γάλα

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου

Άθροισµα

1

7

χ

χ

4

1

χ

2

2

2

2

2

2

1

7

1

7

2

2

Χ
χ

χ

Ρόβη (ζωοτροφή)

Χ

Ρεβίθι

χ

Κατσικάκι ΠΟΠ-ΠΓΕ ∆εσκάτης

χ

χ

Παραδοσιακά προιόντα

ναι

Όσπρια

όχι

Χ

Βιολογικά
Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)
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χ

2

1

χ

1

3

2

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

ναι

Χ
Χ
χ
χ

Ρεβίθι
βιολογικές ζωοτροφές

7

χ

Κηπευτικά
Αγελαδινό γάλα

1

χ

Μέλι
Αµπελοοινικά (κρασί)

7
7

χ

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων
παραγωγών για συγκεκριµένα προϊόντα στην
περιοχή σας; (εκτός από αυτές που είναι
αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για
ποια προϊόντα;

Κεράσια

1
1

χ

Τοµάτα Καραµπόλα

χ
χ

ΑΝΚΟ

Σειρά
κατάταξης

Σελ. 223/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο
7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι
πρέπει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα να
κατασκευαστούν, που θα βοηθήσουν τη
γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα
[Τίτλος έργου - θέση (οικισµός) - εκτίµηση
κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) - µέγεθος
έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.)]

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

Αναδασµός
Αρδευτικά
Μαυραναίων Εξάρχου

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου

∆ήµος ∆εσκάτης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

ΕΑΣ Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Πιλοτικό αγρόκτηµα

Ανάλυση
συστατικών
προιόντων κυψέλης

Εργα
αναδασµού και
γεωφραγµάτων

Μονάδα
παραγωγής
Ζωοτροφών

Αρδευτικά έργα

Αρδευτικό δίκτυο
στο γεώφραγµα
∆εσκάτης

∆ηµιουργία πάρκου
µελιού

Ιδρυση
Αλευρόµυλου

Οδοποιία

Προµήθεια
εξοπλισµού

Αξιοποίηση
αγροτικών
προιόντων για
βιοκαύσιµο
PELET

Αγωγός άρδευσης
και αρδευτικό δίκτυο
στο γεώφραγµα
Τρικοκκιάς

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Αρδευτικό δίκτυο
στο γεώφραγµα
Βοτανά ∆εσκάτης
Αρδευτικό δίκτυο
στο γεώφραγµα
Βοτανά Κατάκαλης
Τράπεζα γενετικού
υλικού τοπικών
ποικιλιών
8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της
αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων,
ώστε αυτά να παράγονται στην περιοχή σας
µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο στην
αγορά, ποιες θεσµικές παρεµβάσεις πιστεύετε
ότι µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες,
συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών,

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

Οµάδες
παραγωγών,
Αγροτικοί
Συν/σµοί

Αναδασµοί

Ινστιτούτο έρευνας

ΑΝΚΟ

Αναβάθµιση
των συν/σµών

Στήριξη
Αγροτικών
Σ/σµών

Οµάδες
παραγωγών,
Συν/σµοί

Σελ. 224/255
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1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

∆ήµος ∆εσκάτης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

ΕΑΣ Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);
Ειδικό σταντ για
τα προιόντα του
καλαθιού σε
όλα τα super
market

Ερευνητικά
κέντρα

∆ιαχείριση
βοσκοτόπων

Κατάρτιση
µητρώου
παραγωγών και
αντίστοιχων
προιόντων και
προβολή τους
σε τοπικά ΜΜΕ

Υπηρεσίες
ενηµέρωσης &
κατάρτισης

Τοπικό Σύµφωνο
Ποιότητας ∆εσκάτης

Ρύθµιση
χαµηλότερου
ΦΠΑ για τα
προιόντα του
καλαθιού

Παραγωή
βιολογικών
ποικιλιών µαλακού
σίτου και κριθής

Σύνδεση των
προιόντων µε
την
αναθεώρηση
της ΚΑΠ

Συµβουλευτική
υποστήριξη για
φακελο ΠΟΠ , ΠΓΕ

Στήριξη
κτηνοτροφικών
µονάδων

Αγροτικός
εξηλεκτρισµός
κτηνοτροφικών
µονάδων

Οµάδες
παραγωγών

Συλλογική
διαχείριση
αδειοδοτήσεων
κτηνοτροφικών
µονάδων
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ΑΝΚΟ
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1η ζώνη:
Πεδινή περιοχή Π.Ε. Γρεβενών - Βόιο

∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Γρεβενών

ναι

∆ήµος ∆εσκάτης

Μελισσοκοµικός
Σύλλογος Ν.
Γρεβενών

ΕΑΣ Γρεβενών

Κτηνοτροφικός
Συν/σµός Βοίου

Αγροτικός
Συν/σµός
Γυναικών
Αγίου
Γεωργίου

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι
καινούρια έννοια, που για πρώτη φορά
συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό άρθρο στο
νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που
πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.
Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης «αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία» όπου θα µπορούν να
συµµετέχουν ∆ήµοι, Συνεταιρισµοί, Φορείς
της βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Σκοπός αυτών των Εταιρειών θα είναι η
προβολή και προώθηση των διατροφικών
προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια.
Θα επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε σ'
αυτό το συλλογικό φορέα;
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ΑΝΚΟ

Σελ. 226/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

2η ζώνη:
Ασκιο - Σιάτιστα και ορεινός όγκος Ανατολικής Καστοριάς

Συνεταιρισµός Παραγωγών
Πιπεριάς Καλονερίων

Σύλλογος Αµπελουργών Οινοποιών Σιάτιστας

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής σας, ως
προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των
αγροτών και το εισόδηµα;
Όσπρια (φασόλια)

Χ

1

1

Κηπευτικά

Χ

1

1

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

1

1

Γουνοδέρµατα

X

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

1

Πιπεριά κόκκινη (τύπου Φλωρίνης)

Χ

1

1

Καρπούζια

Χ

1

1

Πεπόνια

Χ

1

1

Σιτηρά

Χ

1

1

Αραβόσιτος

Χ

1

1

Μηδική

Χ

1

1

Αρωµατικά φυτά

Χ

1

1

Χ

1

1

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον
των αγροτών ή αυξητική τάση;
Όσπρια (φασόλια)
Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

1

1

Γουνοδέρµατα

X

1

1

Πιπεριά κόκκινη (τύπου Φλωρίνης)

Χ

1

1

Καρπούζια

Χ

1

1

Πεπόνια

Χ

1

1

Μηδική

Χ

1

1

Λαχανικά

Χ

1

1
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ΑΝΚΟ

Σελ. 227/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

2η ζώνη:
Ασκιο - Σιάτιστα και ορεινός όγκος Ανατολικής Καστοριάς

Συνεταιρισµός Παραγωγών
Πιπεριάς Καλονερίων

Σύλλογος Αµπελουργών Οινοποιών Σιάτιστας

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

Χ

1

1

Μήλα

Χ

1

1

Αχλάδια

Χ

1

1

Όσπρια (φασόλια)

Χ

1

1

Πιπεριά κόκκινη (τύπου Φλωρίνης)

Χ

1

1

1

1

1

1

1

1

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν προβλήµατα
διάθεσης στην αγορά ή υπάρχει τάση εγκατάλειψης;
Σιτηρά
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην ερώτηση (1)
υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των παραγωγών;

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν
διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας, τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα
τοπικά προϊόντα, όσο και για τις δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους
και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία αναγνωρισιµότητα στο ευρύ
κοινό, εντός και εκτός της περιοχής σας;

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για συγκεκριµένα
προϊόντα στην περιοχή σας; (εκτός από αυτές που είναι αναγνωρισµένες
και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για ποια προϊόντα;

ναι

Κηπευτικά

χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

Πιπεριά κόκκινη (τύπου Φλωρίνης)
7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή
µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν, που θα βοηθήσουν τη γεωργική και
κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου - θέση (οικισµός) - εκτίµηση
κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) - µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε
µέτρα κ.λπ.)]
8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των
προϊόντων, ώστε αυτά να παράγονται στην περιοχή σας µε οικονοµικό
αποτέλεσµα και διέξοδο στην αγορά, ποιες θεσµικές παρεµβάσεις
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ναι

Χ

διαλογητήριο, συσκευαστήριο,
αποθηκευτικοί χώροι

αγροτικές οδοποιείες
(Σιάτιστα-∆ερβένι, ΣιάτισταΣιγκίνα- Σαµάρες, ΣιάτισταΑλιστράτα Πέτροβο)

δίκτυο µετεωρολογικών
σταθµών

Αρωγή από Υπηρεσίες

ΑΝΚΟ

Σελ. 228/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

2η ζώνη:
Ασκιο - Σιάτιστα και ορεινός όγκος Ανατολικής Καστοριάς

Συνεταιρισµός Παραγωγών
Πιπεριάς Καλονερίων

Σύλλογος Αµπελουργών Οινοποιών Σιάτιστας

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

πιστεύετε ότι µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες
παραγωγών, Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);
σύστηµα ολοκληρωµένης
διαχείρισης (εδαφολογικές
αναλύσεις - αναλύσεις
υπολλειµατικότητας

οµάδες παραγωγών
έρευνα αγοράς και προβολή

9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που για πρώτη
φορά συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό άρθρο στο νέο νόµο για τους
συνεταιρισµούς που πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Μπορεί να
συσταθεί µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης «αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία» όπου θα µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι,
Συνεταιρισµοί, Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Σκοπός αυτών των Εταιρειών θα είναι η προβολή και προώθηση των
διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια. Θα
επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε σ' αυτό το συλλογικό φορέα;
ναι
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ΑΝΚΟ

Σελ. 229/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

∆ήµος Καστοριάς

Οπωρικά

Χ

Χ

Χ

Κηπευτικά (τοµάτα)

Χ

Χ

Χ

Όσπρια (φασόλια, φακές)

Χ

Χ

Χ

3η ζώνη :
Π.Ε. Καστοριάς εκτός ορεινού όγκου Γράµµου

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

3

3

χ

4

1

χ

4

1

χ

2

6

3

3

∆ήµος Ορεστίδος

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της
περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την
παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;

Κάστανα
Γουνοδέρµατα

Χ
Χ

Χ

Χ

1

9

Χ

χ

2

6

Χ

Χ

χ

3

3

Πατάτες

Χ

Χ

2

6

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

Χ

1

9

Χ

1

9

Χ

3

2

χ

2

4

χ

4

1

χ

2

4

3

2

1

8

1

8

Μέλι

Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)
Αµπελοοινικά (κρασί)

Σιτηρά
2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή αυξητική τάση;
Οπωρικά

Χ

Χ

Κηπευτικά (τοµάτα)
Όσπρια (φασόλια, φακές)

Χ
Χ

Χ

Κάστανα
Γουνοδέρµατα

Χ

Χ
Χ

Χ

Μέλι

Χ

Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

Πατάτες

Χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

Χ
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ΑΝΚΟ

χ
Χ

2

4

2

4

1

8

Σελ. 230/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3η ζώνη :
Π.Ε. Καστοριάς εκτός ορεινού όγκου Γράµµου

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

∆ήµος Καστοριάς

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

1

1

1

1

χ

1

1

χ

1

2

1

2

3

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

∆ήµος Ορεστίδος

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν
προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή υπάρχει τάση
εγκατάλειψης;
Οπωρικά

Χ

Κηπευτικά (τοµάτα)

Χ

Κάστανα
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην
ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των
παραγωγών;
Όσπρια (φασόλια, φακές)
Αιγοπρόβειο κρέας

Χ

Μανιτάρια

Χ

Χ

Τρούφα

χ

Χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά
Σαλιγκάρια

χ
Χ

Πεπόνια

Χ

Ιπποφαές

Χ

1

2

Αγριαγκινάρα

Χ

1

2

Ηλιόσπορος

Χ

1

2

3

1

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα
πρέπει να γίνουν διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας,
τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο
και για τις δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα
οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία αναγνωρισιµότητα
στο ευρύ κοινό, εντός και εκτός της περιοχής σας;
Όσπρια (φασόλια, φακές)

Χ

Χ

χ

Κάστανα

Χ

1

4

Αιγοπρόβειο κρέας

Χ

1

4
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ΑΝΚΟ

Σελ. 231/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3η ζώνη :
Π.Ε. Καστοριάς εκτός ορεινού όγκου Γράµµου

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

Γουνοδέρµατα
Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)
Αµπελοοινικά (κρασί)

Σειρά
κατάταξης

1

4

1

4

3

1

2

3

1

2

Χ

3

1

Χ

1

2

1

2

1

2

∆ήµος Ορεστίδος

Χ
Χ
Χ

Χ

Πατάτες
6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για
συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή σας; (εκτός από
αυτές που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ
για ποια προϊόντα;

Άθροισµα

∆ήµος Καστοριάς

ναι

Κηπευτικά (τοµάτα)

Χ

Όσπρια (φασόλια, φακές)

Χ

Χ

Χ

ναι

ναι

Χ

Γουνοδέρµατα
Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

ναι

Χ

Πατάτες

Χ

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα
ή µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν, που θα βοηθήσουν
τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος
έργου - θέση (οικισµός) - εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι
δυνατόν) - µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα
κ.λπ.)]
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Φράγµα Νεστορίου

Χαρακτηρισµός γής

Αναδασµοί και
παράλληλα έργα

Ολοκλήρωση
αναδασµών

Αναδασµοί,
εγγειοβελτιωτικά
έργα

Εκσυγχρονισµός
µονάδας διαλογής
φασολιών
Αγροτικής
Καστοριάς Α.Ε.

Ολοκλήρωση
αρδευτικών

Μονάδα
αδρανοποίησης
ζωικών προιόντων

Βελτιώσεις
βοσκοτόπων

ΑΝΚΟ

Σελ. 232/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3η ζώνη :
Π.Ε. Καστοριάς εκτός ορεινού όγκου Γράµµου

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

∆ήµος Καστοριάς

∆ήµος Ορεστίδος

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Ολοκλήρωση έργου
φράγµατος Γέρµας
8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής
παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να παράγονται
στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο
στην αγορά, ποιες θεσµικές παρεµβάσεις πιστεύετε ότι
µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες
παραγωγών, Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);

Ινστιτούτο
γουνοφόρων

Ινστιτούτο
γουνοφόρων

Τροποποίηση
προδιαγραφών ΠΓΕ
φασολιών γίγαντεςελέφαντες
Καστοριάς ως προς
τη συσκευασία
µόνο

Πιστοποίηση ποιότητας
τοπικών προιόντων

Ινστιτούτο γενετικής
βελτίωσης αιγ/των

Ιστιτούτο αγροτικής
και οικονοµικής
έρευνας για τα
προιόντα ∆Μ σε
σχέση µε τα
Νοτιοδυτικά
Βαλκάνια

Εργαστήριο
ανάλυσης
ισοτόπων για τον
έλεγχο της
προέλευσης των
φασολιών

Τυποποίηση προιόντων

Εργαστήριο
ανάλυσης υδάτων

Λειτουργία
συµβουλευτικών
υπηρεσιών

∆οµές στήριξης της
επιχειρηµατικότητας
στα Γουνοφόρα

Ιδρυση οµάδας
παραγωγών
φασολιών
Κορεστίων, και
παραλίµνιων
περιοχών

Οµάδες παραγωγών

Ιδρυση οµάδας
παραγωγών
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ΑΝΚΟ

Σελ. 233/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3η ζώνη :
Π.Ε. Καστοριάς εκτός ορεινού όγκου Γράµµου

ΑΝΚΑΣ ΑΕ

∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας ΠΕ
Καστοριάς

∆ήµος Καστοριάς

∆ήµος Ορεστίδος

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

αµπελοοινικών
προιόντων
9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια,
που για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό
άρθρο στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που
πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Μπορεί να
συσταθεί µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης «αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία» όπου
θα µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι, Συνεταιρισµοί, Φορείς
της βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σκοπός
αυτών των Εταιρειών θα είναι η προβολή και προώθηση
των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην
Περιφέρεια. Θα επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε σ'
αυτό το συλλογικό φορέα;
ναι

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ναι

ΑΝΚΟ

ναι

ναι

Σελ. 234/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4η ζώνη:
∆ήµος Πρεσπών

∆ήµος Πρεσπών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Όσπρια (φασόλια)

Χ

1

1

Βιολογικά

Χ

1

1

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο κρέας

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

1

Μηδική

Χ

1

1

Αραβόσιτος

Χ

1

1

Όσπρια (φασόλια)

Χ

1

1

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο κρέας

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

1

Χ

1

1

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

Χ

1

1

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

1

Μέλι

Χ

1

1

Τρούφα

Χ

1

1

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό
χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή
αυξητική τάση;

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή
υπάρχει τάση εγκατάλειψης;
Όσπρια (φασόλια)
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από
πλευράς των παραγωγών;

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας, τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο και για τις
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ΑΝΚΟ

Σελ. 235/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4η ζώνη:
∆ήµος Πρεσπών

∆ήµος Πρεσπών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

Χ

1

1

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

1

δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία
αναγνωρισιµότητα στο ευρύ κοινό, εντός και εκτός της περιοχής σας;

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή σας;
(εκτός από αυτές που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για ποια προϊόντα;

ναι

Βόειο κρέας αυτόχθονων φυλών

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο κρέας

Χ

1

1

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν,
που θα βοηθήσουν τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου - θέση (οικισµός) εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) - µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.)]

Μελέτη και κατασκευή αρδευτικού δικτύου
Πρεσπών
Λιβαδοπονικές µελέτες στις Πρέσπες και
Κρυσταλλοπηγή
Βελτίωση οδικού άξονα Πρεσπών Φλώρινας

8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να
παράγονται στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο στην αγορά, ποιες θεσµικές
παρεµβάσεις πιστεύετε ότι µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών,
Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);

∆ράσεις διασφάλισης της ιχνηλασιµότητας
των φασολιών Πρεσπών και ανάδειξή τους
Κατοχύρωση των φασολιών "πλακέ
Μεγαλόσπερµα Πρεσπών" και "γίγαντες ελέφαντες Πρεσπών" σε Εθνικό κατάλογο
Ερευνητικές δράσεις και πειραµατικές
καλλιέργειες και εκτροφές για τη βελτίωση
υφιστάµενων καλλιεργειών και ζωικής
παραγωγής
∆ηµοπρατήριο
∆ράσεις ανάδειξης του επαγγέλµατος του
γεωργού - κτηνοτρόφου
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ΑΝΚΟ

Σελ. 236/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4η ζώνη:
∆ήµος Πρεσπών

∆ήµος Πρεσπών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Ανάδειξη της υψηλής ποιότητης των
προιόντων που παράγονται σε περιοχές µε
υψηλή βιοποικιλότητα
9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που για πρώτη φορά
συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό άρθρο στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που πρόσφατα
έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης «αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία» όπου θα µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι,
Συνεταιρισµοί, Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σκοπός αυτών των
Εταιρειών θα είναι η προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην
Περιφέρεια. Θα επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε σ' αυτό το συλλογικό φορέα;
ναι
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ΑΝΚΟ

Σελ. 237/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

5η ζώνη :
Παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου και οι
ορεινοί όγκοι Σερβίων (Πιέρια, Καµβούνια)

ΑΣΕΠΟΠ
Βελβεντού

Αµπελώνας
Καµκούτη

Γεωπονικός
Σύλλογος Κοζάνης

Αγροτικός
Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων
φυτών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Χ

Χ

Χ

Χ

4

1

1

6

Χ

1

6

Χ

1

6

1

6

2

2

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της
περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την
παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;
Οπωρικά
Κηπευτικά

Χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά
(κρόκος)
Πατάτες
Πολυδύναµα φυτά (ιπποφαές)
Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ
Χ

Χ

Αιγοπρόβειο κρέας

Χ

1

6

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

6

Αγελαδινό γάλα (γαλακτοκοµικά)

Χ

1

6

Σιτάρι

Χ

Χ

2

2

Μηδική

Χ

Χ

2

2

1

6

Χ

2

2

Χ

1

6

Χ

4

1

1

2

1

2

1

2

Καπνός

Χ

Αραβόσιτος

Χ
Καρύδια - αµύγδαλα

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον των αγροτών ή αυξητική τάση;
Οπωρικά

Χ

Χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά (κρόκος)

Χ
Χ

Πολυδύναµα φυτά (ιπποφαές)
Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ
Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

1

2

Μηδική

Χ

1

2
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ΑΝΚΟ

Σελ. 238/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

5η ζώνη :
Παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου και οι
ορεινοί όγκοι Σερβίων (Πιέρια, Καµβούνια)

ΑΣΕΠΟΠ
Βελβεντού

Αµπελώνας
Καµκούτη

Αραβόσιτος

Γεωπονικός
Σύλλογος Κοζάνης

Αγροτικός
Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων
φυτών

Χ

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

1

2

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν
προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή υπάρχει τάση
εγκατάλειψης;
Οπωρικά

Χ

1

1

Κηπευτικά

Χ

1

1

Πατάτες

Χ

1

1

Αγελαδινό γάλα (γαλακτοκοµικά)

Χ

1

1

1

1

Χ

1

1

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά (κρόκος)

Χ

1

2

Πολυδύναµα φυτά (ιπποφαές)

Χ

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Σιτάρι

Χ

Καπνός
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην
ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των
παραγωγών;

Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ

Χ

Καρύδια - αµύγδαλα

Χ

Σαλιγκάρια

Χ

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα
πρέπει να γίνουν διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας, τόσο
για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο και για
τις δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα οποία
µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία αναγνωρισιµότητα στο ευρύ
κοινό, εντός και εκτός της περιοχής σας;
Μέλι

Χ

Πολυδύναµα φυτά (ιπποφαές)

Χ

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)
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Χ

ΑΝΚΟ

Σελ. 239/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Αγροτικός
Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων
φυτών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Σιτάρι

Χ

1

1

Καρύδια - αµύγδαλα

Χ

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

5η ζώνη :
Παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου και οι
ορεινοί όγκοι Σερβίων (Πιέρια, Καµβούνια)

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για
συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή σας; (εκτός από αυτές
που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για ποια
προϊόντα;

ΑΣΕΠΟΠ
Βελβεντού

ναι

Αµπελώνας
Καµκούτη

ναι

Γεωπονικός
Σύλλογος Κοζάνης

ναι

Οπωρικά
Αµπελοοινικά (κρασί)

Χ
x

Χ

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

Χ

Αγελαδινό γάλα (γαλακτοκοµικά)

Χ

Καρύδια - αµύγδαλα

Χ

Κτηνοτροφικά φυτά

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή
µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν, που θα βοηθήσουν τη
γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου θέση (οικισµός) - εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.)]

Χ

Οδικός άξονας
Κοζάνης - Λάρισας

Αξιοποίηση
στέµφυλων και
υποπροιόντων
(κλαδέµατα) καθώς
και µη
εµπορεύσιµων
ροδάκινων για
βιολογικό λίπασµα
ή βιοµάζα

Επέκταση του
αρδευτικού δικτύου
Βελβεντού
Αντικατάσταση του
υπάρχοντος
παλαιού αρδευτικού
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ναι

Αρδευτικά
παραλίµνιων
περιοχών

Αρδευτικό Αιανής

Πιστοποίηση σε
επίπεδο περιφέρειας,
κατοχύρωση
αναγνωρίσιµου
σήµατος

Αρδευτικό Φράγµα
Ιλαρίωνα

Ψυγείο συντήρησης
προιόντων

ΑΝΚΟ

Σελ. 240/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

5η ζώνη :
Παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου και οι
ορεινοί όγκοι Σερβίων (Πιέρια, Καµβούνια)

ΑΣΕΠΟΠ
Βελβεντού

Αγροτικός
Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων
φυτών

Αµπελώνας
Καµκούτη

Γεωπονικός
Σύλλογος Κοζάνης

Τροποποίηση
νοµοθεσίας και
ένταξη στις
επιτρεπόµενες
ποικιλίες τις
ντόπιες- γηγενείς
ποικιλίες ώστε να
υπάρξει
ανταγωνιστικό
ενδιαφέρον που να
στηρίζει την
παράδοση

∆ηµιουργία υπηρεσίας
που θα παρέχει
πρακτικές γεωργικές
συµβουλές, σεµινάρια,
τακτικές επισκέψεις σε
αγρότες

Συν/σµοί, οµάδες
παραγωγών

Ινστιτούτο για
προιόντα της
περιφέρειας π.χ
αρωµατικά φυτά

Ινστιτούτο έρευνας

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Αγροτική οδοποιία
8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής
παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να παράγονται
στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο στην
αγορά, ποιες θεσµικές παρεµβάσεις πιστεύετε ότι µπορεί να
γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών,
Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);

∆ηµιουργία οµάδων
παραγωγών
ανάλογα µε το είδος
του προιόντος, τα
χαρακτηριστικά του
και τον τρόπο
διαχείρισης

Καταγραφή των
προιόντων που
καλλιεργούνται στη
∆.Μακεδονία,
αξιολόγηση της
δυναµικής τους,
συναντήσεις µε
τους παραγωγούς
και πρόταση για τα
είδη και ποικιλίες
που θα
καλλιεργηθούν ανά
ζώνη

Εργαστήριο χηµικών εδαφολογικών
αναλύσεων
Μηχανισµός για
έρευνα αγοράς και
παρατηρητήριο τιµών

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 241/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

5η ζώνη :
Παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου και οι
ορεινοί όγκοι Σερβίων (Πιέρια, Καµβούνια)

ΑΣΕΠΟΠ
Βελβεντού

Αµπελώνας
Καµκούτη

Γεωπονικός
Σύλλογος Κοζάνης

Αγροτικός
Συνεταιρισµός
Πολυδύναµων
φυτών

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Περιφερειακό φορέα
πιστοποίησης
αγροτικών προιόντων
9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που
για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό άρθρο στο
νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που πρόσφατα έχει
ψηφιστεί από τη Βουλή. Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης «αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία» όπου θα µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι,
Συνεταιρισµοί, Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ
και ΤΕΙ. Σκοπός αυτών των Εταιρειών θα είναι η προβολή και
προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται
στην Περιφέρεια. Θα επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε
σ' αυτό το συλλογικό φορέα;
ναι

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

ναι

ναι

Σελ. 242/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6η ζώνη :
∆ήµος Αµυνταίου

Ενωση Αγροτικών Συν/σµών Αµυνταίου

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

Οπωρικά

χ

1

1

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

χ

1

1

Κηπευτικά (πιπεριά)

χ

1

1

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

1

1

Γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Κτηνοτροφικά φυτά

χ

1

1

Πατάτες

χ

1

1

Όσπρια - Φασόλια

χ

1

1

Σιτηρά

χ

1

1

Αραβόσιτος

χ

1

1

Οπωρικά

χ

1

1

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

χ

1

1

Κηπευτικά (πιπεριά)

χ

1

1

Γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Πατάτες

χ

1

1

Ενεργειακές Καλλιέργειες

χ

1

1

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

1

1

Ενεργειακές Καλλιέργειες

χ

1

1

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό
χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή
αυξητική τάση;

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή
υπάρχει τάση εγκατάλειψης;

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 243/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6η ζώνη :
∆ήµος Αµυνταίου

Ενωση Αγροτικών Συν/σµών Αµυνταίου

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

χ

1

1

Οπωρικά

χ

1

1

Κηπευτικά (πιπεριά)

χ

1

1

Γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Πατάτες

χ

1

1

Γλυκάνισος

χ

1

1

4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από
πλευράς των παραγωγών;
Ξηροί καρποί
5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας, τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο και για τις
δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία
αναγνωρισιµότητα στο ευρύ κοινό, εντός και εκτός της περιοχής σας;

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή
σας; (εκτός από αυτές που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για ποια προϊόντα;

Υπάρχουν ήδη 4 οι παρακάτω: Αµπέλου οίνου, Πατάτας κηπευτικών και οσπρίων,
Οπωροφόρων δέντρων, ∆ηµητριακών
αραβόσιτου και χονδροειδών ζωοτροφών

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν,
που θα βοηθήσουν τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου - θέση
(οικισµός) - εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) - µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε
µέτρα κ.λπ.)]
Γαλακτοβιοµηχανία
Μεταποίηση Βοµηχανικού ροδάκινου
Συσκευαστήριο οσπρίων
8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά
να παράγονται στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο στην αγορά, ποιες
θεσµικές παρεµβάσεις πιστεύετε ότι µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες
παραγωγών, Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);
Ινστιτούτο Αµπέλου και οίνου
∆ηµοπρατήριο

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 244/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6η ζώνη :
∆ήµος Αµυνταίου

Ενωση Αγροτικών Συν/σµών Αµυνταίου

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

Πειραµατικοί αγροί πολλαπλασιαστικού υλικού
Πρότυπα επιοσκέψιµα αγροκτήµατα
9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που για πρώτη φορά
συµπεριλαµβάνεται ως ξεχωριστό άρθρο στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που πρόσφατα
έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης «αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία» όπου θα µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι,
Συνεταιρισµοί, Φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σκοπός αυτών των
Εταιρειών θα είναι η προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται
στην Περιφέρεια. Θα επιθυµούσατε καταρχήν να συµµετέχετε σ' αυτό το συλλογικό φορέα;
ναι

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 245/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

7η ζώνη :
∆ήµος Φλώρινας

∆ήµος Φλώρινας

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

Πατάτες

χ

1

1

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

1

1

Οπωρικά προϊόντα

χ

1

1

Φράουλες

χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Αγελαδινό γάλα

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Αγελαδινό κρέας

χ

1

1

Φασόλια

χ

1

1

Πατάτες

χ

1

1

Αµπελοοινικά (κρασί)

χ

1

1

Οπωρικά προϊόντα

χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Αγελαδινό γάλα

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Αγελαδινό κρέας

χ

1

1

Φασόλια

χ

1

1

χ

1

1

χ

1

1

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό
χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή αυξητική
τάση;

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή
υπάρχει τάση εγκατάλειψης;
Φράουλες
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από
πλευράς των παραγωγών;
Κηπευτικά (πιπεριές Φλώρινας)

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 246/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

7η ζώνη :
∆ήµος Φλώρινας

∆ήµος Φλώρινας

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

Παντζάρια

χ

1

1

Πράσινο φασολάκι

χ

1

1

Βόειο κρέας

X

1

1

Κηπευτικά (πιπεριές Φλώρινας)

χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Αγελαδινό γάλα

χ

1

1

Αιγοπρόβειο κρέας

χ

1

1

Κηπευτικά (πιπεριές Φλώρινας)

χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Αγελαδινό γάλα

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Αγελαδινό κρέας

χ

1

1

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες
πιστοποίησης ποιότητας, τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο και για τις
δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία
αναγνωρισιµότητα στο ευρύ κοινό, εντός και εκτός της περιοχής σας;

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή σας;
(εκτός από αυτές που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για ποια προϊόντα;

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν,
που θα βοηθήσουν τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου - θέση (οικισµός) εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) - µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.)]
Χαρτογράφηση-αποτύπωση κοινόχρηστων
βοσκοτόπων -καταγραφή αρωµατικής και
φαρµακευτικής χλωρίδας
Καταγραφή αρδευτικού δικτύου καλλιεργειών
∆.Φλώρινας
Αγροτική οδοποιία ∆.Φλώρινας
Συντήρηση υφιστάµενων και διάνοιξη νέων
δασοδρόµων δηµοτικών δασών ∆.Φλώρινας

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 247/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

7η ζώνη :
∆ήµος Φλώρινας

∆ήµος Φλώρινας

Άθροισµα

Σειρά κατάταξης

8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να
παράγονται στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο στην αγορά, ποιες θεσµικές
παρεµβάσεις πιστεύετε ότι µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών,
Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);
Εργαστήριο εδαφολογικών ερευνών
∆ηµιουργία φορέα πιστοποίησης και
εργαστήριο γεωργικής χηµείας για αναλύσεις
και ινστιτούτο έρευνας
Φορέας ή Υπηρεσία εντοπισµού
"ελληνοποιηµένων" προιόντων
Λειτουργία της ΕΑΣ Φλώρινας ωε Τοπικό
∆ηµοπρατήριο ή η ∆ηµοτική Αγορά της
Φλώρινας
Αξιοποίηση βοσκοτόπων
9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνεται
ως ξεχωριστό άρθρο στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη
Βουλή. Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης «αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία» όπου θα µπορούν να συµµετέχουν ∆ήµοι, Συνεταιρισµοί, Φορείς της
βιοµηχανίας και του εµπορίου, ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σκοπός αυτών των Εταιρειών θα είναι η προβολή και
προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια. Θα επιθυµούσατε
καταρχήν να συµµετέχετε σ' αυτό το συλλογικό φορέα;
ναι

[RP78A-11_ΕΠ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.doc] [07/03/12] [ΚΜ/ΕΜ]

ΑΝΚΟ

Σελ. 248/255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

8η ζώνη :
Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας.

Π.
Βασιλειάδου
& ΣΙΑ ΟΕ

Μαρία
Παναγιωτίδου

Γιώργος
Τσανακτσίδης

Γεωπονικός
Σύλλογος
Κοζάνης

∆ήµος
Εορδαίας

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

2

4

4

1

1

7

2

4

1

7

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της
περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την
παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;
Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά)
Πατάτες

Χ

Χ

Χ
Μέλι

Χ

Χ

Χ

Οπωρικά
Ενεργειακά φυτά

Χ

Χ

Χ

Χ

Σιτηρά

Χ

Χ

Χ

Χ

4

1

Αραβόσιτος

Χ

Χ

Χ

Χ

4

1

Χ

Χ

3

4

1

8

Χ

2

7

Ζαχαρότευτλα

Χ

Θερµοκηπιακά είδη

Χ

Ηλιόσπορα

Χ

Καπνός

Χ

Χ

2

7

Μηδική

Χ

Χ

2

7

Χ

2

7

Χ

1

8

1

3

1

3

2

2

1

3

Χ

4

1

Χ

2

2

1

3

Κεράσι

Χ

Οσπρια
2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή αυξητική τάση;
Πατάτες

Χ

Μέλι

Χ

Οπωρικά

Χ

Σιτηρά

Χ

Αραβόσιτος

Χ

Χ

Ηλιόσπορα

Χ

Μηδική
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Χ
Χ

ΑΝΚΟ

Χ
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8η ζώνη :
Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας.

Π.
Βασιλειάδου
& ΣΙΑ ΟΕ

Μαρία
Παναγιωτίδου

Κεράσι

Γιώργος
Τσανακτσίδης

Γεωπονικός
Σύλλογος
Κοζάνης

Χ

∆ήµος
Εορδαίας

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Χ

2

2

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν
προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή υπάρχει τάση
εγκατάλειψης;
Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά)

Χ

1

2

Πατάτες

Χ

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

3

1

1

2

Μέλι

Χ

Ζαχαρότευτλα

Χ

Χ

Καπνός

Χ

Χ

4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην
ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των
παραγωγών;
Μέλι

Χ

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά
Θερµοκηπιακά είδη

Χ

Χ

Χ

Χ

Ξηροί καρποί

Χ

1

2

Σαλιγκάρια

Χ

1

2

Μανιτάρια

Χ

1

2

Χ

3

1

2

2

3

1

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα
πρέπει να γίνουν διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας,
τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο
και για τις δυνατότητες επιτόπου αξιοποίησής τους και τα
οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία
Πατάτες

Χ

Μέλι

Χ
Χ

Οπωρικά
6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για
συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή σας; (εκτός από αυτές
που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για
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ναι

ναι

ΑΝΚΟ

Χ
Χ

Χ

ναι

ναι

Χ
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8η ζώνη :
Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας.

Π.
Βασιλειάδου
& ΣΙΑ ΟΕ

Μαρία
Παναγιωτίδου

Γιώργος
Τσανακτσίδης

Γεωπονικός
Σύλλογος
Κοζάνης

∆ήµος
Εορδαίας

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

1

2

3

1

1

2

1

2

ποια προϊόντα;
Βόειο γάλα (γαλακτοκοµικά)
Πατάτες

Χ
Χ

Μέλι

Χ
Χ

Κτηνοτροφικά φυτά

Χ

Χ

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή
µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν, που θα βοηθήσουν τη
γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου θέση (οικισµός) - εκτίµηση κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) µέγεθος έργου (σε έκταση, σε ΗΡ, σε µέτρα κ.λπ.)]
Αρδευτικό
Μπουτζακίων

Αρδευτικά
παραλίµνιων
περιοχών

Κτηνοτροφική
ζώνη

Παράλληλα
έργα
αναδασµού
Α.ΚώµηςΚ.Κώµης

πιστοποίηση
σε επίπεδο
περιφέρειας ,
κατοχύρωση
αναγνωρίσιµ
ου σήµατος

Βιολογικός
καθαρισµός

Λιµνοδεξαµενή
και αρδευτικό
Μπουτζακίων

Αναδασµοί

∆ενδροφυτεύσεις
Μελισσόδεντρων

8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής
παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να παράγονται
στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο
στην αγορά, ποιες θεσµικές παρεµβάσεις πιστεύετε ότι
µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµάδες
παραγωγών, Ινστιτούτα, έρευνα κ.λπ.);
Κατάρτιση
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Πιστοποίηση
τοπικών
προιόντων

ΑΝΚΟ

Ερευνα

∆ηµιουργία
υπηρεσίας
που θα
παρέχει
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8η ζώνη :
Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας.

Π.
Βασιλειάδου
& ΣΙΑ ΟΕ

Μαρία
Παναγιωτίδου

Γιώργος
Τσανακτσίδης

Γεωπονικός
Σύλλογος
Κοζάνης
πρακτικές
γεωργικές
συµβουλές,
σεµινάρια,
τακτικές
επισκέψεις σε
αγρότες

Οµάδες
παραγωγών

Αναλύσεις των
µελλισοκοµικών
προιόντων

Ινστιτούτα

Ινστιτούτο για
προιόντα της
περιφέρειας
π.χ
αρωµατικά
φυτά

Χηµικό
εργαστήριο

Ενέργειες
ανάδειξης και
προώθησης των
προιόντων της
µέλισσας
(∆ηλητήριο
µέλισσας, γύρη
µελισσών,
προπόλη,
βασιλικός πολτός)

∆ηµιουργία
Φορέα
Πιστοποίησης
(∆ηµόσια
Υπηρεσία) στην
Περιφέρεια
∆.Μακεδονίας

εργαστήριο
χηµικών εδαφολογικώ
ν αναλύσεων

Προώθηση
προιόντων
µέσω
πιστοποίσης και
προβολής

Μηχανισµός
για έρευνα
αγοράς και
παρατηρητήρι
ο τιµών

Φορέας
Πιστοποίησης
στην
Περιφέρεια
∆.Μακεδονίας

∆ήµος
Εορδαίας

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Περιφερειακό
φορέα
πιστοποίησης
αγροτικών
προιόντων
ναι
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ναι

ΑΝΚΟ

ναι

ναι

ναι
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9η ζώνη :
Ορεινή περιοχή Γρεβενών και περιοχή Γράµµου στο Ν. Καστοριάς

∆ήµος Νεστορίου

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Βόειο κρέας

χ

1

1

Γουνοδέρµατα

χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Φασόλια

χ

1

1

Τεχνική ξυλεία

χ

1

1

Καυσόξυλα

χ

1

1

Βόειο κρέας

χ

1

1

Γουνοδέρµατα

χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Φασόλια

χ

1

1

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά

Χ

1

1

Σαλιγκάρια

Χ

Αµύγδαλα - Καρύδια

Χ

Τοµάτα

Χ

Ηλίανθος

Χ

Αγριοαγκινάρα

Χ

Ελαιοκράµβη

Χ

1

1

1) Ποια είναι τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής σας, ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την
παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδηµα;

2) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των αγροτών ή αυξητική τάση;

3) Για ποια από τα προϊόντα της ερώτησης (1) υπάρχουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ή υπάρχει
τάση εγκατάλειψης;
4) Για ποια νέα προϊόντα που δεν περιγράφηκαν στην ερώτηση (1) υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των
παραγωγών;

5) Για ποια προϊόντα της περιοχής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες πιστοποίησης
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9η ζώνη :
Ορεινή περιοχή Γρεβενών και περιοχή Γράµµου στο Ν. Καστοριάς

∆ήµος Νεστορίου

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

Βόειο κρέας

X

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Αιγοπρόβειο κρέας

χ

1

1

Βόειο κρέας

Χ

1

1

Αιγοπρόβειο γάλα (τυροκοµικά)

χ

1

1

Κρέας αµνοεριφίων

χ

1

1

Αγελαδινό κρέας

χ

1

1

ποιότητας, τόσο για το ότι αποτελούν αξιόλογα τοπικά προϊόντα, όσο και για τις δυνατότητες επιτόπου
αξιοποίησής τους και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία

6) Υπάρχει ανάγκη σύστασης Οµάδων παραγωγών για συγκεκριµένα προϊόντα στην περιοχή σας; (εκτός
από αυτές που είναι αναγνωρισµένες και λειτουργούν); Αν ΝΑΙ για ποια προϊόντα;

7) Ποια έργα (µικρά ή µεγάλα) πιστεύετε ότι πρέπει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα να κατασκευαστούν, που θα
βοηθήσουν τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα [Τίτλος έργου - θέση (οικισµός) - εκτίµηση
κόστους (εφόσον είναι δυνατόν) - µέγεθος έργου (σε έκταση, σε
Χαρτογράφηση-αποτύπωση κοινόχρηστων
βοσκοτόπων -καταγραφή αρωµατικής και
φαρµακευτικής χλωρίδας
Καταγραφή αρδευτικού δικτύου καλλιεργειών
∆.Φλώρινας
Αγροτική οδοποιία ∆.Φλώρινας
Συντήρηση υφιστάµενων και διάνοιξη νέων
δασοδρόµων δηµοτικών δασών ∆.Φλώρινας
8) Στα πλαίσια θεσµικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να
παράγονται στην περιοχή σας µε οικονοµικό αποτέλεσµα και διέξοδο στην αγορά, ποιες θεσµικές
παρεµβάσεις πιστεύετε ότι µπορεί να γίνουν (Υπηρεσίες, συνεταιρισµοί, οµά
Εργαστήριο εδαφολογικών ερευνών
∆ηµιουργία φορέα πιστοποίησης και
εργαστήριο γεωργικής χηµείας για αναλύσεις
και ινστιτούτο έρευνας
Φορέας ή Υπηρεσία εντοπισµού
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9η ζώνη :
Ορεινή περιοχή Γρεβενών και περιοχή Γράµµου στο Ν. Καστοριάς

∆ήµος Νεστορίου

Άθροισµα

Σειρά
κατάταξης

"ελληνοποιηµένων" προιόντων
Λειτουργία της ΕΑΣ Φλώρινας ωε Τοπικό
∆ηµοπρατήριο ή η ∆ηµοτική Αγορά της
Φλώρινας
Αξιοποίηση βοσκοτόπων
9) Η «αγροδιατροφική σύµπραξη» είναι καινούρια έννοια, που για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνεται ως
ξεχωριστό άρθρο στο νέο νόµο για τους συνεταιρισµούς που πρόσφατα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.
Μπορεί να συσταθεί µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
ναι
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